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APRESENTAÇÃO 

 

 

O CITECI (Centro de Investigação em Teatro e Cinema) é uma unidade orgânica da ESTC 

(Escola Superior de Teatro e Cinema) nascida em 2006-2007 por decisão do seu Conselho Científico, 

para promover a investigação e a formação nas duas áreas artísticas e tecnológicas que definem a 

actividade pedagógica da Escola, bem como a respectiva divulgação.  

Fundado por docentes de ambos os departamentos da ESTC, o CITECI está no entanto aberto 

à colaboração de investigadores integrados em outras instituições, bem como de profissionais 

desenvolvendo actividade criativa de reconhecido mérito nas suas áreas de interesse. 

É sua vocação assumida a investigação interdisciplinar e multidisciplinar em todos os domínios 

relativos ao teatro e ao cinema, investigação que progressivamente deverá articular-se, em rede, com 

a produzida por outros centros congéneres, nacionais e estrangeiros. 

Em matéria de actividades formativas, o CITECI promoverá, quer a formação ao longo da 

vida, predominantemente aberta aos sectores profissionais (e suas margens) directa ou indirectamente 

ligados às suas áreas de estudo, quer a implementação de cursos de especialização e pós-graduados 

conferentes, ou não conferentes, de grau académico. 

Na medida das suas possibilidades, o CITECI divulgará os conteúdos produzidos no âmbito da 

sua investigação e formações — designadamente através da sua revista anual temática, VERÓNICA, 

cujo primeiro número agora submetemos à opinião crítica do público leitor. 

 

Porquê o nome VERÓNICA? Por causa da dona do véu ou do pano tornado sudário do Cristo. 

O nome invoca, assim, um mítico medium (ecrã, cortina) impresso por sudação, e que revela um 

personagem salvífico. Verónica resulta da deformação do nome grego Bêrênikê, Berenice, a portadora 

da vitória. Numa fase inicial, de hibridação latina e grega, apresenta-se como Verum Eikôn 

(Verdadeira Imagem), depois como Vera Icona, finalmente e, por aglutinação e metástase da segunda 

palavra, Verónica. Tudo isto parece justificar a não arbitrariedade do nome da personagem Verónica, 

para a qual se reclama a responsabilidade pela verdadeira imagem de Cristo, impressa no véu com o 

qual lhe limpou o rosto. O episódio de Verónica que, espectadora da via-sacra, terá limpo o rosto do 

Cristo, com o véu que trazia na cabeça, recebendo, em graça, a Santa Face impressa no pano 

utilizado, não consta de nenhum dos Evangelhos canónicos. É contado pelo Evangelho de Nicodemo, 

também conhecido por Actos de Pilatos, um apócrifo escrito em grego no séc. IV e que, muito cedo 

traduzido para latim, teve enorme difusão no Ocidente (mais de 400 fontes o referem). Outras fontes 
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dão-na como a mulher que recolheu o sudário do Cristo no seu túmulo, após a ressurreição, e ligam-

na assim, lendariamente, ao Sudário de Turim.   

A história dos panos milagrosamente impressos por sudação remete para episódios anteriores 

à paixão, morte e ressurreição do Cristo. Eis o que sobre ela dizem Valentine e Jean-Claude Marcadé, 

in “Représentations du Christ”, Enciclopædia Universalis, 1989, t. 5, 745:  

“De que elementos dispunham os cristãos para estabelecer o cânone da representação do 

Cristo? Numa carta a Constância, irmã do imperador Constantino o Grande, que lhe pedia que 

achasse a verdadeira imagem do Cristo e lha enviasse, Eusébio, bispo de Cesareia (265-340) 

responde: “Mas de que imagem do Cristo falas tu?” Tratava-se sem dúvida da imagem acheiropoiética 

(não feita por mão de homem, mas devida a um milagre) que o pintor do imperador Abgar V, 

Hannan, lhe tinha entregue em Edessa, na Mesopotâmia.  

“Segundo o historiador arménio Lereuben (séc. I), Hannan teria pintado o retrato do Cristo em 

pessoa. Mas, segundo a Igreja Ortodoxa, o Cristo, constatando os infrutíferos esforços de Hannan, 

imprimiu o seu rosto num pano e deu-lho para que o levasse a Abgar, doente de lepra. O milagroso 

ícone do Cristo acheiropoiético foi posto sobre as portas de Edessa para ser venerado. Quando um 

neto de Abgar voltou ao paganismo, quis destruir a Santa Face, mas o bispo da cidade murou a 

imagem, que permaneceu escondida até ao séc. VI. Por isso, Eusébio ignorava a existência dessa 

figuração histórica do Cristo. Em 545, Eulálio, bispo de Edessa, descobriu-a e devolveu-a à veneração 

pública. Leão, leitor da catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, testemunhou, no segundo concílio 

de Niceia, tê-la visto em Edessa. Em 944, os imperadores Constantino Porfirogeneta e Romano I 

trouxeram-na com grande pompa para Constantinopla. No saque da cidade pelos cruzados, em 1024, 

perdeu-se-lhe o rasto. Mas a imagem do Cristo tinha sido visível por todos durante séculos, servindo de 

modelo aos pintores”.  

  

Escolhemos para tema de abertura deste primeiro número da VERÓNICA o universo 

multiforme e transversal das Escritas para o palco e para o ecrã, sobre o qual escasseia reflexão 

publicada por autores de língua portuguesa, e, mais ainda, investigação directamente articulável com 

os ensinos nesta mesma área.  

De facto, a escolha deste tema exprime claramente o programa dos membros fundadores do 

CITECI, para quem “um professor do ensino superior é — antes de mais — um investigador que 

ensina”. Esperamos que a edição dos textos que integram este capítulo constitua um nítido passo no 

sentido de dar corpo à reflexão sobre conteúdos, formas, estruturas e estratégias narrativas que 

habitam, hoje, quer o teatro e o cinema, quer as novas plataformas multimédia de que ambos 

participam.  

 

Um segundo capítulo deste número, Ensaio, reúne a reflexão de membros do CITECI e 

convidados sobre temas mais gerais, desde as características do processo criativo até à questão de 
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saber se a arte produz efeitos e, se sim, quais. Os leitores também encontrarão aqui uma proposta de 

criação de Doutoramento em Artes, solicitada pelos órgãos da ESTC, e que foi discutida e aprovada 

como texto de trabalho pelo respectivo Conselho Científico. Esta proposta, próxima da dos 

“doutoramentos profissionais” (cf. Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area, 

an European University Association Report by David Crosier, Lewis Purser & Hanne Smidt, 2007), 

destina-se a contribuir para a discussão do que pode caracterizar a atribuição do grau de Doutor por 

instituições de ensino superior artístico.  

 

Um terceiro capítulo propõe retratos de dois autores muito diversamente relacionados com o 

mundo das histórias para o ecrã: Tonino Guerra e Jules Dassin.  

 

Finalmente, este primeiro número da VERÓNICA propõe uma versão portuguesa — tanto 

quanto sabemos, a primeira — de um clássico do século XX na área da Estética: trata-se de L’œuvre 

d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, traduzido para francês por Pierre Klossowski e pelo 

autor, Walter Benjamin, entre finais de 1935 e o início de 1936, e editado neste mesmo ano em Paris 

(Zeitschrift für Sozialforschung V, cahier n°1, Librarie Alcan). É a primeira versão do texto A obra de 

arte na era da sua reprodutibilidade técnica (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit), que só viria a ser publicado em alemão em 1955, quinze anos depois da morte de 

Benjamin.  

 

Os editores  

David Antunes 

João Maria Mendes 
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REFLEXÕES SOBRE ESCRITAS  
[DE TEATRO]  
UM PROBLEMA SEM TERRITÓRIO 

Eugénia Vasques © 

 

 

 

O AUTOR 

Professora Coordenadora no Departamento de Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema e 

Directora do CITECI, Eugénia Vasques é autora de vasta bibliografia sobre Teatro e está entre os 

doutorados fundadores do CIAC (Centro de Investigação em Artes e Comunicação). Entre outros 

títulos, é a autora de O Que É Teatro? (Lisboa: Quimera, 2003) e João Mota, o Pedagogo Teatral: 

Metodologia e Criação (Lisboa: Colibri/IPL, 2006). 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Escritas, teatro português, Gertrude Stein, Samuel Beckett, adaptação, narrativa, autoria feminina. 

 

 

 

Como desviar... o curso histórico da escrita? Que fazer? Por onde começar? 

Osório Mateus, Escritas de Teatro, p. 38 

 

Foi no quadro das vanguardas que marcaram o início do século XX que assentou arraiais um 

novo programa de “escrita” caracterizada pela não-linearidade e não-representatividade, pela 

repetição e pela fragmentação.
1
 Esta “escrita” estava intimamente ligada ao entendimento de “texto” 

e de “texto teatral”, conceitos que a Semiologia do Leste europeu, a partir dos anos 30 do século XX, 

ajudou a afirmar como realidades estruturais, ubíquas e sociais, com uma autonomia específica.  

Processos e técnicas novos que marcam a profunda evolução da produção científica e da 

criação artística nas décadas seguintes, como a montagem (não linearidade), a repetição 

(reprodutibilidade), a imagem parada (suspensão do tempo), a separação entre o corpo e a voz ou a 

percepção de um contínuo presente da narrativa, como veículo de representação de uma sociedade 

progressivamente mais mecanizada, tecnológica (e alienada), chegam por fim à “escrita teatral” por 

influência dos novos discursos das várias artes (não só da literatura) como da escultura, da dança, da 

fotografia, do cinema, da rádio e da pintura e por importações metodológicas muito em voga 

sobretudo no decurso dos agónicos anos 70.
2
 

A presente reflexão visa colocar lado a lado, sem preocupações de continuidade ou 

exaustividade, duas tentativas de se romper com os cânones da “dramaturgia” convencional e de 
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construir vias que hão-de ter posteridade justamente na construção das escritas cénicas da 

contemporaneidade. Um desses caminhos de indagação é estrangeiro e funda-se em experimentações 

seminais levadas a cabo por estrangeirados de língua materna inglesa; outro, é português, não tem 

programa identitário e tem sede provisória na, marginalizada, escrita para teatro das mulheres no 

nosso país.  

 

1ª parte: Quando a «Peça» se volve «Escrita» 

 

1. Gertrude Stein: Escrever o Acontecimento3
 — Gertrude Stein (1874-1946), 

denominada «Mother of Modernism», desejava, como escritora experimental (com formação em 

Ciência), mais do que contar histórias, o que qualquer pessoa pode fazer e frequentemente faz, dizer o 

que era possível ser dito sem a preocupação de contar-narrar (o mundo). Prosseguindo um programa 

de experimentação dos limites de volver abstracta a narrativa cénica e os seus elementos constitutivos 

(tempo, espaço, acção, personagem), Stein escreve uma «peça» a que chamou, justamente, What 

Happened. A Play (1913), na qual visava recapturar a ambiência de um acontecimento em particular 

mas sem narrar os incidentes concretos por detrás dele.  

É neste sentido que Gertrude Stein esboça o que pode ser considerado um grande e novo 

programa para o teatro de expressão modernista: a abstracção através de uma tentativa de escrever 

na peça “the essence of what happened”
4
. No fundo, G S, nesta fase primeira da sua escrita teatral 

(até 1929), vai experimentar a criação de um equivalente, na escrita verbal, ao que se podia já realizar 

já em artes mecânicas como a fotografia ou o cinema, e tentar que a sua escrita «dramática» -- na 

verdade já não dramática mas teatral -- pudesse ser «montada» como um mero conjunto de imagens 

relacionadas entre si mas sem o suporte de um contexto lógico, logocentrado5, ou seja, sem aquilo a 

que se costuma chamar simplesmente “uma narrativa”. Como fazia o cinema, em cujas salas, como 

afirmava ainda em 1934, dizia nunca ter entrado
6
! 

Tendo visto, ou não, cinema fora das salas públicas, a verdade, porém, é que é neste período 

que G. S. experimentará escrever os guiões (scripts) intitulados A Movie (1920) e Film. Deux Soeurs 

Qui Ne Sont Pas Soeurs (1929) e, nos seus escritos ensaísticos e conferências, questionará, com 

alguma frequência, a possibilidade do cinema, então uma arte de reprodução mecânica, poder 

representar a realidade.  

 

 1.1. O conceito de «paisagem» — A escrita para teatro de GS é fundada nos conceitos de 

«landscape» e de «play» defendidos igualmente em alguns escritos da autora, como é o caso de 

Lectures in America (1935)
 7

 ou How Writing is Written
8
 (do mesmo ano). Esta escrita, modernista, 

que rompe, como compreendemos, com as fronteiras canónicas de género literário (lírico, narrativo, 

dramático) e com o «dramático», procura, desde o início, num diálogo entre artes (pintura, música, 

cinema, fotografia), no âmbito de uma inspiração oriunda dos experimentos de abstracção cubista, a 

ideia de «presente perpétuo» ou «contínuo», de acordo, igualmente, com uma técnica de escrita 

inspirada pelo conceito de «reminiscência», da autoria de Bergson – a «corrente de existência». Porém, 
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aquilo que GS procura será, ainda assim, diferente da subjectividade da «corrente de consciência» 

exercitada por outros e outras modernistas, como Virgínia Woolf, por exemplo. O conceito de play é 

implicitamente definido por Stein na afirmação de que “anything that was not a story could be a play 

and I even made plays in letters and advertisements”
9
.  

Subsequentemente, aquilo que se designa por paisagem (landscape), que será referida por GS 

como “such a natural arrangement for a battlefield or a play that one must write plays”
10

, diz respeito à 

realidade circundante (a gestos, às relações entre pessoas, às nuances detectadas nessas relações, a 

notícias de coisas que ouvimos mas desconhecemos), o que tem consequências no entendimento da 

noção de tempo que se afasta, assim, das noções de tempo das dramaturgias convencionais nas quais 

o tempo construído raramente está em harmonia com o presente, sincopado, do espectador. Para GS, 

a emoção ocorreria, sempre, nesse tempo sincopado que ou está demasiado antes ou demasiado 

depois do tempo cronológico da peça. 

 

Mas como pode uma peça de teatro ser uma «paisagem»? GS explica que se olharmos para 

uma paisagem, se pode abarcar, visualmente, o todo, de uma vez só, e, no entanto, sabemos que 

aquilo que podemos ver é, na realidade, somente uma pequena parte do que existe na paisagem. 

Qualquer que seja a ordem e a quantidade de coisas que compõem a paisagem, a verdade é que a 

paisagem enche o campo do nosso olhar que não vê tudo o que lá está. A mesma coisa se passaria, 

então, numa «peça de teatro» como as que GS escreve. Se a paisagem contém tudo o que contém e 

nós só vemos o que vemos, também na peça de teatro tudo e todos estão lá, podem estar lá, contidos 

no espaço e no tempo da peça. E durante esse tempo tudo pode acontecer. 

Mais tarde, nos anos 30 e 40, GS ampliou substancialmente o seu foco dramático e a sua 

escrita para teatro torna-se mais «teatral» (mais dramática?) e menos devedora do «experimentalismo» 

técnico-formal. Começou então a atenuar a austeridade e aridez do seu espaço-tempo cubista e 

passou a introduzir nas suas plays ideias e acontecimentos retirados da História e da Mitologia 

clássicas mas também da História e da Mitologia contemporâneas. É o caso de Doctor Faustus Lights 

the Lights, texto cénico estreado pelo Living Theatre a 2 de Dezembro de 1951, representado por Bob 

Wilson em 1993 e pelo Wooster Group em 1998. Sendo uma peça muito relevante da história do 

teatro americano e considerada a peça mais importante da autora, Doctor Faustus é uma fantasia em 

que o público é obrigado, permanentemente, “a ver” o que se passa na mente de Fausto. A peça tem 

evidentes ligações referenciais às obras de Marlowe e Goethe mas é elaborada, construída, com 

materiais retirados do próprio laboratório de escrita da prolixa autora (77 “peças” de entre seis 

centenas de textos). 

Outro exemplo desta mudança de foco (dramático), e uma das raras peças de contornos 

realistas desta escrita e que é uma das peças que mais cita acontecimentos históricos presentes-

passados, é Yes Is For A Very Young Man (1944-45). Peça construída a partir de tipos (e não de 

personagens) e com tempos sobrepostos, Yes... visa recriar o espírito, a atmosfera, da Guerra Civil 

Americana no espaço da França Ocupada pelos nazis na Segunda Guerra Mundial. 
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1.2. Sincronia ou «estar ali» — A concepção de arte defendida por Stein radica na 

capacidade ou na possibilidade de se poder exprimir, completamente, o presente, o presente 

completo. Por isso, nas suas «plays» e «operas» tentou, rejeitando as categorias aristotélicas do drama 

(tempo, espaço, personagem e acção), encontrar um equivalente verbal para esse processo de 

exprimir aquilo que se observa. O resultado é, assim, que, como os seus «santos» (Four Saints in Three 

Acts: An Opera to be sung) não fazem mais nada do que ser (santos), as suas coisas, as suas «ideias» 

de coisas (montanhas, vales, etc.) também se limitam a estar, a estar ali. GS tenta, então, que as 

cenas, nas suas peças, se imponham pelo seu peso próprio e pela singularidade da sua existência.  

Aos espectadores é, por seu turno, solicitado não tentar entrar no universo emocional que o 

seu teatro poderá gerar mas, muito simplesmente, observar o que se passa em cena como se 

estivessem diante de uma paisagem.  

 

1.3. “The Mother of Them All”11
— Este teatro, esta (contestada) escrita para teatro, que 

tem a representação cénica no horizonte, visa ser esboço, forma, tempo e textura de uma “coisa”. E, 

sendo “forma aberta”, des-substancia a Personagem abrindo o campo à Fábula e, do mesmo passo, 

dando grande espaço de intervenção aos encenadores.  

É por este motivo que a influência de GS no teatro contemporâneo (pós-modernista/pós-

estruturalista) está, como tem sido amplamente afirmado, longe de ter terminado: ela poderá ter 

influenciado a escrita dramática de Ionesco, de Harold Pinter, de Heiner Müller — a quem terá 

inspirado, através, justamente, do conceito de «paisagem», a criação de metáforas que têm a imagem 

e o corpo como suportes de leitura do mundo (metáforas do corpo brutalizado e desmembrado, por 

exemplo).  

Mas a sua escrita foi realmente seminal na linguagem cénica de Bob Wilson, um «teatro de 

visões» que retira a linguagem do seu contexto temporal e discursivo, sublinhando o estatuto 

fenomenológico de uma linguagem na qual a palavra é um objecto, o presente é contínuo e a 

«dicção» se coloca acima da sintaxe.  

Para o encenador Richard Foreman, um dos gurus americanos do ”teatro performativo”, é 

declarada a influência de GS no seu entendimento do conceito de «alienação» e, mais ainda, em 

conceitos, de origem fenomenológica, que utiliza, como «linguagem» e «percepção» que estão aliás 

na base do seu particular entendimento de teatro. O criador do Ontological-Hysteric Theater (1968), 

que, recentemente, se deslocou a Portugal para trabalhar com actores portugueses no Bridge Project, 

a convite de Miguel Abreu e Ana Tamen (Centro Internacional de Teatro), confirmou que, em parte 

importante do seu trajecto experimental, Gertrude Stein e Ludwig Wittgenstein foram determinantes 

para impor a experiência teatral como acto fenomenológico, um acto caracterizado por um momento–

a-momento da existência e pela presence itself que sublinham um processo permanente de 

construção-reconstrução do «eu» ontológico no quadro da própria cena teatral. 

Segundo Elinor Fuchs, Gertrude Stein e o seu ambíguo conceito de «paisagem» – que esta 

teorizadora prefere denominar «pastoral» — são ou foram muito relevantes para experimentalistas 

contemporâneos como os pioneiros Living Theater, o Wooster Group, Reza Abdoh, Meredith Monk, 
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entre uma plêiade de outros artistas que marcaram ou marcam ainda o território da live art 

americana.
12

 

 

É, evidentemente, inquestionável afirmar que Gertrude Stein está na base da escrita europeia 

do igualmente (ainda) modernista Samuel Beckett, o autor mais carismático da segunda metade do 

século XX sem que tenha sido, todavia, determinante como «modelo» para as posteriores 

dramaturgias, mesmo aquelas que proliferaram, a tempo ou a destempo, sob a amplíssima categoria 

de «absurdo».  

 

2. Beckett: do «Texto» à «Vírgula Dramática»13 
— Beckett (1906-1989) foi considerado 

pelos brechtianos ortodoxos como persona non grata e foi votado ao ostracismo ideológico por ser 

acusado de «autor pessimista» e de «individualista metafísico», o que explica, em parte, o seu 

aparecimento tardio na maior parte dos palcos da Europa (de Oeste, como em Portugal, e sobretudo 

de Leste)
14

. O experimentalismo da sua escrita, na senda do vanguardismo modernista, constitui, logo 

a seguir ao experimentalismo de Gertrude Stein, a expressão mais extremada da pesquisa sobre os 

limites do desmembramento da materialidade física do «teatro dramático».  

As suas personagens afásicas, amputadas ou decrépitas, a redução drástica do texto falado a 

favor da onomatopeia, do sopro ou do silêncio, o privilegiar de uma cena teatral esvaziada de 

objectos, a desarticulação entre o gesto e a palavra e entre o corpo e a voz – frequentemente 

desnaturalizada pela via tecnológica —, a representação da Humanidade como um feixe de pobres 

dejectos destituídos e sós, são alguns dos aspectos deste teatro dito «do absurdo». Foi com base nos 

pressupostos acima enumerados que Beckett levou às últimas consequências dramatúrgicas o 

«assassinato da língua» e o desmembramento de uma forma de representação teatral em que todos 

os elementos da convenção estabelecida são separados com a minúcia de um escalpelizador. 

O século XX deve, pois, à escrita experimental de Beckett a promoção de uma nova 

representação dos destituídos e a criação de novos géneros dramáticos tão esvaziados de palavras que 

o autor lhes chamou “sopros”, “dramatículos” (ex: Come and Go, 1966) ou «vírgulas dramáticas» que, 

em geral, se vertem em textos designados também por «micropeças». Isto não só porque o autor foi, 

até à morte, fiel à experimentação mais radical – discípulo que é, directo, de Gertrude Stein mas 

também de Joyce —, o que o levou, algumas vezes, a ser o encenador ou realizador das suas obras, 

mas porque, acima de tudo, se manteve um céptico que não sabia resistir à blague e à ironia de 

irlandês desenraizado. 

 

2.1. Paisagem Sonora e Tecnologia — O autor irlandês, depois de estilhaçar as 

convenções dramáticas nos seus textos para teatro da primeira fase de afirmação
15

 (1953-1969), 

esvaziando, a seu modo, os conceitos de personagem, lugar e tempo, experimentou, igualmente, a 

permeabilidade das fronteiras entre o teatro e outros meios e entre as linguagens do movimento e do 

estatismo, do som e do silêncio, dos figurinos e da cenografia, do gesto e, acima de tudo, da 

iluminação
16

. Experimentou meios como a rádio – para a qual inventou paisagens sonoras ou 
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personagens mudas (cf. Rough for Radio II) — e o cinema e mesmo no palco procurou integrar 

expressões diversificadas como a pantomima. 

All That Fall, a play for radio foi a primeira experiência de escrita dramática para rádio (BBC, 

1957), seguindo-se-lhe Embers, a piece for radio (BBC, 1959), Rough for Radio I (1961; pub. 1973), 

Words and Music, a piece for radio (BBC, 1962), Cascando, a piece for music and voice (ORTF, 1963) 

e Rough for Radio II (BBC, 1976). Nestas “peças” (plays e pieces), Beckett, entre outras coisas, como 

afirma Enoch Brater (1987), “experimenta o potencial dramático da voz gravada, meio no qual o som 

gerado electronicamente afasta a barreira intelectual da palavra” (p. 166, tradução minha). 

Eh Joe (1965) foi “a primeira experiência [de escrita] televisiva de Beckett e, simultaneamente, 

o primeiro de uma série de filmes com que o autor irlandês prosseguirá a sua pesquisa sobre as 

relações entre a imagem e a voz, como Ghost Trio (1975), But the Clouds (1976), Nacht und Traume 

(1982, Quad (1982) e What Where/O Quê Onde (1985)”], Footfalls/Passadas (1975) e 

Rockaby/Embalada/Balanceada (1981). Alguns destes trabalhos permitem-lhe testar a “televisão como 

veículo de poesia visual, como veículo de tensão entre narração e imagem; e a câmara, muitas vezes 

fixa, como lente de aumento de uma arte de actor minimalista.”
 17

 

Também neste território, foi Samuel Beckett um lídimo sucessor de Gertrude Stein, a autora 

que, como alguns dadaístas e surrealistas (Ferdinand Léger, Man Ray, Luís Buñuel, Cocteau e outros), 

ousou experimentar a escrita para cinema que compreendeu ser subsidiária de técnicas muito 

diferentes das do teatro, ainda que o seu centro, a palavra, como a Semiologia afirmou desde os seus 

inícios saussurianos, seja imagem e som (Se e So) e, como tal, possa e deva ser trabalhada 

 

2ª Parte: O difícil caminho da «escrita» de teatro em Portugal: adaptação, narrativa, autoria 

feminina 

 

1. Ainda a adaptação (literária) — Em Portugal, um país rural e atrasado, confinado, 

ainda por cima, pelo Estado Novo, às suas fronteiras e mitologia histórica, aquilo que noutros países, 

como a França, a Inglaterra, a Rússia, a Alemanha, era considerado, já em pleno século XX, em 

termos de experimentação artística, «marginal» ou «à côté», nunca teve entre nós direito de cidade. 

Enquanto a autora americana Gertrude Stein criava, em Paris no início do século, hipóstases 

de escrita a par dos pintores cubistas, ainda nós debatíamos, sisudamente, se uma peça era um 

“original” ou uma “adaptação”. Autores ou autoras como Alice Pestana-Caïel (1900) ou Luthegarda 

de Caires (1914) e, mais tardiamente, autoras dos anos 40 como Maria Teresa, Maria Celeste 

Andrade e Alice Ogando escreveram e adaptaram para teatro, um modelo de escrita considerado 

“menor” entre os menores.  

Para além de algumas, tímidas, temáticas mais ousadas (religião, sexualidade, direitos 

femininos), enroupadas no chador da metáfora, da alegoria ou do género infantilizado, pouco ou 

nada, porém, nas experiências destas e de outras autoras -- todas elas, aliás, consideradas pouco 

representativas como autores --, reflecte as rupturas introduzidas pelos vanguardistas ou pelo 

experimentalismo mais radical que emergia, na Europa, à margem do status quo e cujos ecos em 
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Portugal se apercebem, vagamente, em projectos de 1915 que a revista Orpheu idealizou poder 

apresentar em “Conferências” e num “Festival de Teatro”, futuristas, que nunca se vieram a realizar.  

As ousadias mais “futuristas” tiveram sede quase exclusiva em Almada Negreiros (Manifesto 

Anti-Dantas, 1915, etc.) e nas suas experiências de ecletismo modernista que desbaratámos no bélico 

ano de 1917. 

 

2. Assunção do narrativo no texto dramático — Será, somente, com a vulgarização do 

conceito ideológico-formal de teatro épico-narrativo – no início dos anos 60, coincidente com a 

eclosão da Guerra Colonial —, que a «adaptação» volta a constituir-se como motor de género na 

escrita dramático-teatral supondo a consciência, directa ou indirecta, das necessidades da linguagem 

da encenação.  

São relevantes, a este propósito, os textos concebidos por dois autores de forte cultura 

anglófila, Luis Sttau Monteiro (Felizmente Há Luar, 1962) e Luzia Maria Martins, (Bocage, Alma Sem 

Mundo) e, já na década de 70 – época áurea deste processo programático entre nós --, 

encontraremos um significativo número de exemplos de textos próprios ou alheios adaptados para a 

cena como os produzidos, em trabalho isolado ou em trabalho de colaboração, por novas gerações de 

escritoras como Maria Velho da Costa (Ninguém/Frei Luis de Sousa, 1978), Luisa Neto Jorge (O 

Fatalista de Diderot, 1978) ou Eduarda Dionísio (Memória com Objectos, 1980).  

A partir dos anos 80, foram relevantes, para um teatro que se procurava após o 25 de Abril de 

1974, as adaptações para teatro de textos de proveniência variada como aquelas que realizaram 

gerações muito afastadas de criadoras como a actriz Graça Lobo (Cartas Portuguesas, 1980), a 

encenadora-autora Luzia Maria Martins (Tema e Variações/ Raúl Proença, 1981; Cesário, Quê?, 

1986), as escritoras Luisa Neto Jorge (Garretismos, 1984), Hélia Correia (Montedemo, 1987) e Maria 

Estela Guedes (O Lagarto do Âmbar, 1988), as actrizes Maria do Céu Guerra (O Menino de Sua 

Mãe/Fernando Pessoa, 1989) e Rosa Lobato Faria (A Severa, 1990, por exemplo, mas este é o caso 

de uma “adaptadora profissional), a ensaísta e poeta Yvette Centeno (As Três Cidras do Amor, 1991), 

a escritora Agustina Bessa-Luis (Estados Eróticos Imediatos de Sören Kierkegärd, 1992), as também 

actrizes-encenadoras Elsa Valente e Maria Duarte (As Troianas/Sartre, 1994) e Teresa e Helena Faria 

(Eurípides para Duas Mulheres, 1996), Luisa Costa Gomes (Clamor/António Vieira, 1994) ou Maria 

Gabriela Llansol que colaborou na adaptação do seu romance O Livro das Comunidades para o 

espectáculo Corpo Amativo em 1996
18

.  

Está ainda por investigar, contudo, se as designações de dramatização e teatralização que 

são frequentemente apostas a estes textos correspondem ou não a uma profunda alteração técnica (e 

ideo-formal) daquilo a que os velhos autores chamavam adaptação, dramatização, paráfrase, 

entre outras designações – como aquela de «drama cinematográfico», classificação que descobri em 

textos escolares do Conservatório Nacional do ano de 1923
19

 e que nada tem em comum, 

infelizmente, com a sofisticada escrita pictográfica realizada e explicada por S. E. Eisenstein
20

 — e 

que, antes mesmo do alargamento e ideologização do conceito de dramaturgista e dramaturgia, já 

abrigava modos lícitos ou ilícitos de “apropriação” da autoria alheia
21

.  
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Mas, desde já, é nosso entendimento que de uma gramática de escrita se transitou, graças 

a estes exercícios de renovação, para uma verdadeira pragmática com consequências estéticas e 

éticas ainda por aquilatar neste início do século XXI. 

 

3. Escrita dramática e escrita performativa - no feminino — Se bem que, como já 

afirmei, as experiências estéticas mais radicais do século XX não tenham entrado na configuração de 

um escrita teatral no feminino – aliás, encontraremos as experiências mais radicais no âmbito de 

projectos mistos das mais novas gerações, a partir de meados dos anos 90 e sobretudo já no século 

XXI, como é o caso dos Visões Úteis (com espectáculos fundados em walkscapes, site-specific 

performance etc.) --, no que diz respeito à escrita, dramática e cénica, constatar-se-á, sobretudo ao 

longo da segunda metade do século, um modesto mas progressivo destaque na participação das 

mulheres no teatro em Portugal.  

De acordo com uma investigação que venho desenvolvendo desde inícios dos anos 90 e cujo 

primeiro balanço estabeleci na obra Mulheres Que Escreveram Teatro no Século XX em Portugal 

(Colibri, 1998), ter-se-á iniciado, entre nós, na temporada de 1993 -- ano que estabeleço para início 

da década de 90 -- um novo ciclo temporal de escrita teatral no feminino. A razão desta proposta de 

criação de um ciclo autónomo para a escrita teatral das mulheres no final do século XX, radica na 

constatação do surgimento, endógeno, de um entendimento diferenciado da escrita para teatro que 

começa, naquela altura, a procurar outro âmbito de um teatro-total, conceito este que deixa de estar 

ligado, exclusivamente, à dimensão do estético (à encenação strictu sensu) e passa a incluir uma nova 

perspectiva, pragmática, totalitária e solipsista, da actividade criativa como produção.  

Será, pois, dos anos 80 para os anos 90, momento em que novas autorias se afirmam no 

domínio da escrita teatral, que se assiste entre nós a uma diferenciada atitude de criação de escrita do 

texto teatral, um processo de «escrita» mais próxima do trabalho de palco (i.e. uma “escrita” 

conduzida já pela ideia de distribuição, criação do actor e da encenação) que passa, nas situações 

mais privilegiadas, por modalidades de labor vagamente aparentadas com o work in progress, assentes 

na dinâmica esboço/improvisação/fixação ou em outras variantes de um processo que podemos 

reportar, com a ambiguidade e os desníveis que a expressão comporta, para o quadro de uma escrita 

performativa. 

Este tipo de trabalho tem sido normalmente desenvolvido em parceria com o encenador ou 

encenadora (a parceria Luísa Costa Gomes-Ana Tamen é uma das mais perseverantes), com os 

actores e actrizes e, ainda que mais raramente, com os demais criadores, como acontece no processo 

de produção de materiais textuais ou de guiões para uma cena performativa como vem acontecendo, 

por exemplo, no (ameaçado) Projecto Teatral de Maria Duarte, na Companhia Cão Solteiro (colectivo 

dirigido pela figurinista Mariana Sá Nogueira) e no Teatro do Vestido de Joana Craveiro. 

Mas há três nomes que se têm destacado neste campo que envolve uma escrita cujo espectro 

vai do âmbito autoreferencial ao script performativo: as actrizes-encenadoras-performers Mónica 

Calle e Lúcia Sigalho e a cenógrafa-encenadora-performer Patrícia Portela, a primeira e a última com 

treino formal em Formação de Actores e Realização Plástica do Espectáculo, respectivamente, na 
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Escola Superior de Teatro e Cinema (o que não parece irrelevante na análise da evolução dos seus 

trabalhos respectivos).  

Mónica Calle, que construiu um lugar próprio mais ou menos à “margem” do teatro mais 

institucional – quer através de espectáculos de cariz “radical” nos temas e no seu tratamento (rasando 

uma espécie de pós-pornografia provocante), quer na criação de um teatro-sede, meio em ruínas, 

numa das zonas históricas da prostituição de Lisboa, o Cais do Sodré —, tem trabalhado, 

insistentemente, no britamento do conceito de “texto para teatro”, em textos mais ou menos 

dramáticos de grandes autores universais (Tchekov, Beckett, etc.) e autores contemporâneos (o 

cineasta Luís Fonseca), e vem procurando reconfigurações variadas das noções, mutantes, do teatro 

como a de personagem/figura/voz na sua relação com a ou o intérprete/suporte e com os espectadores 

e os lugares de actuação.  

Lúcia Sigalho, profissional oriunda do teatro universitário, tem produzido trabalhos pioneiros 

sobretudo no questionamento das categorias de personagem e de recepção (espectáculos de um só 

intérprete para um só espectador) e na evidenciação da responsabilidade do público na criação do 

espectáculo (abolição das fronteiras público-intérprete e público-autor). O espectáculo Black Barbie 

Against the White Ghost, inteiramente escrito-concebido-dirigido-apresentado pela autora, foi um dos 

primeiros objectos a consubstanciar essa nova realidade no feminino. Com esta actriz, criadora de um 

conjunto de espectáculos assentes na figura central da autora-intérprete -- estratégia comum às três 

criadoras em destaque —, o conceito de teatro-performance amplia-se e vai adquirindo variadas 

configurações. Lembremos, neste sentido, o seu trabalho, Realidade Real (1998), o qual, desde o 

processo de escrita (recolha directa e ligeiro tratamento de confissões de pessoas da rua que 

desejassem passar pelo teatro e dizer “alguma coisa”), desejava assumir-se como construção 

discursiva assente na palavra responsável do próprio público que era inquirido com vista à construção 

do guião para cena. Nos últimos anos, o projecto de Lúcia Sigalho tem conhecido vicissitudes várias 

mas a autora mantém uma postura, difícil embora, de assinalável autonomia criativa. 

A performer Patrícia Portela, cenoplasta de formação e prática, que vem, igualmente, 

alargando a ideia de “realidade” e sua “representação” na criação de séries de objectos 

espectaculares transdisciplinares (Flatland I, II, III) – é a criadora mais próxima das experiências das 

artes plásticas e, em sentido largo, da performance art e a única a ter trabalhado mais 

sistematicamente no conceito de realidade virtual (Wasteband, 2003) --, sendo, por isso, desta 

tríade quem mais tem pesquisado no âmbito tecnológico, implicando uma contínua dimensão 

problematizadora ao seu «teatro» a vários títulos metanarrativo.  

 

4. Da escrita-rescrita como montagem e da geral pirataria — As propostas de uma 

«escrita» para a cena teatral no nosso país são uma prática muito recente – digamos que a afirmação 

e disseminação destes processos pertencem às mudanças que caracterizaram os nossos tardios “anos 

90” --, o que torna prematuro fazer, desde já, afirmações demasiado tipificadoras ou arriscados 

exercícios de categorização, ainda para mais quando, com a recessão económica que se tem feito 

sentir no país de há cinco anos a esta parte, os objectos espectaculares da produção alternativa no 
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feminino diminuíram drasticamente a par da geral criação de vocação mais experimental que 

dependia (como aliás, todas as outras), para existir, do financiamento do Estado. 

Uma das modalidades de escrita teatral mais fortemente estabelecida no terreno, afora a 

escrita dramática, como é o caso da dramaturgia resultante de montagem, colagem ou sobreposição 

de textos (literários ou outros) praticada por criadores “mais velhos” – como João Brites, seu mais 

relevante promotor através de uma linguagem com características muito particulares (estabelecendo 

planos multiplamente narrativos que estabelecem com o “dramático” relações problemáticas e 

singulares) – e pelos “mais novos”, levanta, muitas vezes, problemas que não têm merecido, da parte 

da crítica, a atenção devida às suas especificidades e ideossincracias.  

Sob o ponto de vista deontológico, a montagem de textos retirados da obra (publicada) de um 

autor, uma prática a que o século XX atribuiu, mercê da influência de artes como a pintura e o 

cinema, um novo estatuto de criação e uma funcionalidade político-ideólogica, redunda em «autoria» 

do/da dramaturgista ou encenador(a)-autor(a) que passa a incluir, legitimamente, a obra daqui 

resultante no corpo da sua obra pessoal, muitas vezes, porém – e isso não é legítimo —, sem referir, 

pelo menos, o nome do autor/a de partida. Este é, em minha opinião, um dos aspectos mais graves da 

exagerada auto-complacência a que se referia, em número recente do Jornal de Letras e Ideias
22

, 

Maria Filomena Molder em relação ao ser “contemporâneo”, que, também no que diz respeito à arte 

do teatro, expressa a confusão e as dificuldades que atravessam os artistas da nossa portuguesa 

contemporaneidade.  

Mas a interrogação produtiva que desejo fazer neste momento da minha indagação – estando 

por realizar uma investigação sociológica sobre o papel do Estado na validação de categorias e de 

tipologias como a de “Interdisciplinar”, por exemplo -- não é, porém, nem de ordem propriamente 

deontológica nem ainda de carácter sociológico. Interessa-me, neste momento, lançar interrogações 

de crítica (de teatro) e de pedagoga num momento de enorme perplexidade e recessão. E algumas 

dessas interrogações são as seguintes: de que modo -- e com que teatro nos seus horizontes criativos -- 

procedem os jovens criadores nestas modalidades de escrita-rescrita em Portugal? Quais são as 

relações que estabelecem com a tradição (e qual?) e com as culturas dominantes? O discurso destes 

jovens artistas será sempre «contemporâneo»? Serão alguns destes criadores divulgadores de velhos 

horizontes com novas roupagens?  

Como olhar, pois, a criação neste território teatral escorregadio sempre à beira da extinção? 

 

    Lisboa, 29 de Junho de 2006-Dezembro 2007 
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NOTAS 

 

1. Cf. Bay-Cheng, pp. 7-10. 

2. Retomo aqui a introdução à minha tradução da peça de GS, Ladies’Voices/Vozes de Senhoras, 

pp. 3-9. 

3. Cit. em Brinin, ix. 

4. Cf. Bay-Cheng, pp. 36-37. 

5. Cf. “Plays”, Lectures in America, p. 119. 

6. New York, Random House. 

7. Los Angeles, Black Sparroe, 1974. 

8. “Plays”, p. 119. 

9. Cit. por Joahnnes Birringer, p. 67. 

10. Cito a célebre peça «The Mother of Us All» inserida em Geography and Plays. 

11. Cf. pp. 92-107. 

12. Retomo aqui, parcialmente, a minha comunicação “All That Fall/Todos os que Caem”, no prelo. 

13. A importância de Samuel Beckett como inovador e radicalizador da linguagem dramática só viria 

a ser amplemente reconhecida a partir de finais dos anos 70. 

14. Vejam-se Act Without Words I, a mime for one player e Act Without Words II, a mime for two 

players (escritos respectivamente em 1956 e 1960). 
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15. Cf. Brater, p. 13. 

16. Co-produção do Channel Four, La Sept e Rádio Telefis Eiream, sob direcção de Walter D. Asmus, 

1988, como Billie Whitelaw e Kaus Herm. Este excerto amplia o meu artigo “O Inventor da 

Vírgula Dramática”. Cf. Bibliografia. 

17. Teolinda Gersão adaptou ao teatro, já em 2001, por encomenda do encenador Jorge Listopad, o 

seu romance Teclados. 

18. Refiro apenas como curiosidade, pois não possuem qualquer qualidade artística, dois exercícios 

de “adaptação a scena” da autoria de Natália da Conceição Correia, com os títulos “Não É 

Pecado Amar: Drama Cinematográfico em Partes” e “A Flor do Sal: Drama Cinematográfico em 

Três Actos e Quinze Quadros”. Estes textos encontram-se no Arquivo da Biblioteca da Escola 

Superior de Teatro e Cinema. 

19. O exemplo mais sofisticado e ideologicamente determinado é o de Brecht (1898-1956) e um dos 

exemplos mais representativo da prática de “escritor fantasma” que marcou o século XIX e boa 

parte do século seguinte é o de Colette (1873-1954) que era obrigada, pelo marido jornalista, a 

escrever sob encomenda livros que o marido assinaria! Consulte-se, a este respeito, a biografia 

Colette: l’éternelle apprentie, de Jean Chalon, publicada pela Flamarion em 1998. 

20. Como Maria do Céu Ricardo, Eduarda Dionísio, Luísa Costa Gomes ou Adília Lopes. 

21. Remeto para Osório Mateus que problematizou esta questão em três pontos-problema (texto no 

teatro, texto do teatro e narrativa teatral). Veja-se Mateus pp. 38-40.  

22. Cf. “A Beatificação do Actual”, JL nº 957, Ano XXVII, 2007, p. 17. 
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revista e adaptada pelo autor
1
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Professor na Escola Superior de Teatro e Cinema, Armando Nascimento Rosa é doutorado em 
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Teatro e Cinema É autor de As Máscaras Nigromantes - uma Leitura do Teatro Escrito de António 

Patrício (Lisboa: Assírio & Alvim, 2003) e de uma série considerável de peças de teatro, em que um 

dos motivos essenciais é a rescrita do teatro clássico. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Teatro gnóstico, teatro dramático, teatro crítico, teatro cenoplástico, teatro arquetípico. 

 

 

 
Ainda que só no posfácio

2

 à edição norte-americana (de onde extraio o excerto que constitui o 

presente artigo) da minha peça Um Édipo - O Drama ocultado (2003), trace pela primeira vez com 

mais detalhe um retrato conceptual do que entendo por teatro gnóstico, esta designação surgiu-me 

muito cedo associada à dramaturgia que concebo. Comecei de facto a divulgá-la logo desde a minha 

estreia cénica em 2000 com a peça Lianor no País Sem Pilhas (encenada então por João Mota). 

Por gnóstico entendo eu, em sentido lato, a predisposição a um estado de abertura crítica que 

concebe o domínio específico da psique individual como um lugar privilegiado de onde podemos 

aceder a um mais vasto universo de arquétipos que transcende o inconsciente individual e o plano 

estritamente pessoal ou biográfico; ou seja, aquele espaço de sentido que Jung nomeou por 

inconsciente colectivo. 

                                                 
1
 ROSA, Armando Nascimento, An Oedipus - The Untold Story: A ghostly mythodrama in one act. Foreword by Susan Rowland, 

with essays by Christine Downing and Marvin Carlson. New Orleans: Spring Journal Books, 2006, pp. 53-58. 

 
2
 O texto deste posfácio (intitulado An Oedipus - The Untold Story: A Gnostic Drama under the sign of Hermes) foi redigido 

originalmente em inglês para ser apresentado como conferência que proferi em 9 de Julho de 2005 nos EUA, na A & M 

University of Texas, na 2nd Academic Conference of Analytical Psychology and Jungian Studies, a convite da International 

Association for Jungian Studies. 
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O conceito de teatro gnóstico exige, a meu ver, uma abordagem crítica ulterior mais 

demorada. Aqui, desejo apenas fornecer uma espécie de brevíssimo relance introdutório ao tentar 

compreendê-lo no contexto mais amplo da tradição teatral do Ocidente.  

Para já, importa distinguir diferentes formas de expressão teatral, ainda que, em termos 

práticos, tais formas de expressão nos surjam frequentemente fundidas ou combinadas de modo 

estreito e estruturante entre si. É, com efeito, extremamente raro e pouco provável que encontremos 

essas formas teatrais completamente puras, tanto nas gramáticas de cena quanto num texto 

dramático escrito.  

Importa reconhecer para já cada uma dessas categorias a que aludo, passíveis de 

identificação no universo do teatro em geral. Considero a existência de quatro categorias distintas. 

Esta constatação de uma quaternidade teatrológica constituiu para mim uma surpresa, ao mesmo 

tempo que me transmitia a impressão de pisar territórios familiarmente junguianos. Trata-se aqui, 

como em todas as incursões tipológicas no âmbito estético, de uma quaternidade com contornos de 

mandala teórica, susceptível, por isso, de desvanecer-se a todo o momento, mercê de mudança de 

ângulo ou perspectiva de observação. 

Uma surpresa maior me estava ainda reservada: ao tentar desenvolver esta taxonomia teatral 

tetramórfica, dei-me conta de haver nela uma correspondência plausível com o modelo das quatro 

funções psicológicas, enunciadas por Jung na sua tipologia da consciência. 

Apresento estas quatro formas de expressão teatral no intuito de que elas possam servir de 

mapa que permita tornar discernível o caminho que conduz à noção de Teatro Gnóstico.  

 

(1) Teatro Dramático: o teatro que se baseia na ideia de identificação emocional, entre o 

espectador e aquilo que ocorre em cena. O objectivo desta forma teatral é a catarse através da 

empatia; algo que é atingido por intermédio de uma estética eminentemente realista. O Teatro 

Dramático apresenta experiências de vida aos espectadores. Fá-lo com um tal grau de verosimilhança, 

que estes são facilmente levados a projectar-se espontaneamente nas interacções psicofísicas que têm 

lugar no palco. Esta identificação com os caracteres do drama conduz, em última instância, à 

libertação de tensões/energias emocionais durante a representação cénica. 

De entre as quatro formas teatrais, o Teatro Dramático envolve a mais directa modalidade de 

mimese da vida, tal como ela é experienciada a um nível mais comum, e por isso constitui a base 

primordial para todas as outras formas subsequentes de expressão teatral.  

O patrono mitológico do Teatro Dramático é Dioniso, que detém a tutela simbólica da 

tradição teatral no Ocidente. As fontes teóricas capitais do Teatro Dramático remetem para 

Aristóteles, o fundador da estética teatral ocidental; e para Stanislavski, o criador do «sistema» de 

representação teatral baseado num realismo psicológico interno. Stanislavski teve, como é sabido, 

diversos «continuadores» norte-americanos, entre os mais influentes dos quais se contam: Lee 

Strasberg, um ex-aluno de Boleslavski, que enfatizou no seu famoso «Método» a concepção de homo 

neuroticus oriunda de Freud; e Stella Adler, uma discípula da técnica das acções físicas de Stanislavski 

- ambas estas metodologias, ainda que diversas entre si, deixaram uma marca indelével, não apenas 
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no teatro, mas sobretudo na representação do actor em cinema. 

Para usar uma analogia antropomórfica, o Teatro Dramático é o teatro como Alma, enquanto 

sede das paixões humanas, o lugar onde o mistério da vida é revelado pelo re-viver dessa mesma vida 

sob o simulacro da representação cénica.  

Em termos de tipologia junguiana, o Teatro Dramático opera radicado na função sentimento 

(feeling function) proposta por Jung.  

 

(2) O Teatro Crítico: o teatro que assenta numa abordagem cognitiva da realidade. Os seus 

objectivos são de ordem prioritariamente racional; e daí a procura por distanciar-se da empatia 

emocional e da catarse através do recurso a estratégias narrativas e a dispositivos intencionalmente 

não-dramáticos. O Teatro Crítico usa a ironia e a alegoria como instrumentos estilísticos, de natureza 

expressiva, destinados a provocar no espectador um compromisso deste com os conteúdos intelectuais 

do discurso cénico. O alvo central desta forma teatral é o apelo às faculdades críticas de cada 

espectador, enquanto participante activo de uma sociedade.  Deste modo, as questões políticas são o 

fulcro das preocupações do Teatro Crítico, que não se inibe de assumir posições de natureza 

ideológica, com uma apetência pelo registo didáctico.  

A tutela mitológica do Teatro Crítico pertence a Atena, a deusa da Razão. As fontes teóricas 

mais influentes do Teatro Crítico são Platão (enquanto feroz opositor do teatro trágico, defendendo em 

vez disso um teatro que ensine o intelecto ao invés de excitar as paixões irracionais); Erwin Piscator, 

fundador do Teatro Épico, uma estética fortemente socio-política que viria em seguida a ser 

largamente desenvolvida, com alicerces (anti) aristotélicos, por Bertolt Brecht; e os ensaios de Walter 

Benjamin sobre o assunto, por este escritos após a publicação do seu estudo fundamental sobre as 

origens do trauerspiel (drama lutuoso).  

Retomando a analogia antropomórfica atrás sugerida, o Teatro Crítico é o teatro como Mente, 

o domínio das ideias, do significado, e da linguagem, no qual podemos forjar sentidos para o mundo 

empírico em que estamos.  

Em termos junguianos, o Teatro Crítico encontra a sua analogia na função pensamento 

(thinking function) proposta por Jung.    

 

(3) O Teatro Cenoplástico: o teatro fundado no encantamento dos sentidos; nos prazeres 

cénicos da vista, assim como na experiência extática proporcionada pelos outros modos de percepção 

humana. O Teatro Cenoplástico emerge fundamentalmente a partir da concepção espacial, da 

estética sonora, do ritmo e da luz, da aparição e da ausência, da música e do silêncio. Pode, 

eventualmente, renunciar por inteiro à palavra falada, e aproximar-se da escultura e da pintura, da 

dança e da música.  Para o Teatro Cenoplástico, a experiência teatral é um evento performativo 

orgânico que pode tomar a forma de uma sequência de imagens oníricas (isto é, análogas à lógica do 

sonho). O Teatro Cenoplástico recolhe a sua inspiração do significado contido na etimologia do 

vocábulo grego designativo de «teatro»: theatron, «um lugar onde se vê». Deste modo e antes de mais, 

o Teatro Cenoplástico procura a criação de visões inesquecíveis, por mais fantásticas ou devastadoras 
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que possam aparecer aos olhos do espectador. No Teatro Cenoplástico, o actor é um elemento entre 

outros no contexto dos recursos específicos que integram a linguagem da cena.  

O patrono mitológico do Teatro Cenoplástico é Apolo, o deus da luz, da arquitectura e do 

sonho profético, o mestre das musas. Fontes exponenciais para o Teatro Cenoplástico são Adolphe 

Appia, o teórico essencialista da luz e do espaço «vivo» no espectáculo teatral, verbal e musical; 

Gordon Craig, que sustentou uma autonomia estética para o teatro, ou seja, o teatro como forma de 

representação artística dotada de leis e vida próprias; e mais recentemente Robert Wilson, cuja 

estética cénica foi entendida por Stefan Brecht como “um teatro de visões”. 

Em termos de analogia antropomórfica, o Teatro Cenoplástico é o teatro como Corpo, 

enquanto lugar de sedução no qual o teatro nasce e evolui para a vida que lhe é própria.  

Deste modo, o Teatro Cenoplástico corresponde à função sensação (sensation function) na 

tipologia junguiana.   

 

(4) Teatro Arquetípico: o teatro destinado à disseminação de materiais arquetípicos, baseado 

no pressuposto de que as imagens e os enredos míticos possuem o poder de estabelecer conexões 

comunicantes entre o inconsciente individual e o inconsciente colectivo, quer entre os espectadores, 

quer entre os próprios actores e demais intérpretes fazedores da cena. Enquanto forma teatral, as suas 

raízes remontam ao drama grego antigo.  Se bem que os motivos de natureza arquetípica estejam, 

como é óbvio, presentes em todas as formas teatrais, o Teatro Arquetípico distingue-se das restantes 

formas por reclamar para o teatro uma função transformativa, psico-activante; ele não visa 

exclusivamente proporcionar prazer emotivo, indagação cognitiva, e/ou maravilhamento sensitivo, 

junto do espectador, mas, acima de tudo, despertar nele uma centelha interior, para além da 

consciência racional, através da imaginação simbólica. O Teatro Arquetípico é animado por 

preocupações existenciais e espirituais; e tanto pode emanar da experiência performativa do actor, 

enquanto significador cénico da condição humana, como emergir de um texto escrito que é 

representado.  

O patrono mitológico do Teatro Arquetípico é Hermes, o mensageiro que liga os vários 

mundos, o decifrador de enigmas, também o embusteiro, mas, mais crucialmente, o deus alado do 

conhecimento interior, e o psicopompo, isto é, aquele que guia as almas entre a vida e a morte. 

Fontes teóricas para o Teatro Arquetípico são encontradas nas reflexões soltas de escritores 

dramáticos simbolistas, como sejam Edouard Schuré, Maurice Maeterlinck, W. B. Yeats, António 

Patrício, e Fernando Pessoa; Antonin Artaud, cuja contribuição seminal está no propósito visionário de 

revalorizar a imaginação mítica no contexto do teatro novecentista; Jung, que contribuiu, entre vários 

outros aspectos, com a teoria dos arquétipos e com o conceito de inconsciente colectivo; e Jerzy 

Grotowski, o enunciador da noção do “teatro pobre”, que Peter Brook classificou, conjuntamente com 

a dramaturgia de Beckett (em 1968), como “holy theatre” (que traduzo por teatro hierológico). 

Em termos antropomórficos, o Teatro Arquetípico é o teatro como Espírito, a demanda por um 

conhecimento não-mediado pelo pensamento racional, mas que é experienciado directamente pela 

consciência. 
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Deste modo, o Teatro Arquetípico opera no modo da função intuição (intuitive function) no 

contexto da tipologia de Jung. 

 

Num sentido geral, o Teatro Gnóstico pode ser considerado como uma subcategoria do 

Teatro Arquetípico mas, de facto, num nível mais profundo, representa o equivalente dramatúrgico 

daquilo que Jung, em termos psicológicos, designou por função transcendente. O que pretendo dizer 

com isto é que, embora o Teatro Gnóstico tenha surgido a partir de uma tradição teatral arquetípica e 

partilhe os objectivos dessa mesma tradição, ele incorpora um amplo conjunto de elementos 

expressivos solidamente radicados em todas as diversas formas de expressão teatral enunciadas; 

agregando todas elas num modo a provocar a expansão da consciência por acção da imaginação 

activa.  

Ainda que animado por uma teleologia de índole espiritual, o Teatro Gnóstico reconhece que 

as metas que persegue apenas podem ser alcançadas através de uma equilibração interactiva das 

quatro dimensões antrópicas de alma, mente, corpo e espírito, e, assim sendo, pela união 

correspondente das quatro funções psicológicas junguianas: sentimento, razão, sensação e intuição.  

A partir deste entendimento do Teatro Gnóstico, é possível, por exemplo, identificar um 

conjunto de obras no âmbito da História do Drama Ocidental contendo elementos teatrais gnósticos e 

susceptíveis, por esse motivo, de se verem inseridas na genealogia do Teatro Gnóstico. Exemplos de 

criações dramáticas com tais características são: As Bacantes, de Eurípides; A Tempestade, de 

Shakespeare; A Vida É Sonho, de Calderón; Quando Nós, Mortos, Despertarmos, de Ibsen; A Gaivota, 

de Tchekov; Um Sonho, de Strindberg; e Dias Felizes, de Beckett, para citar apenas alguns casos. 

Como forma de Arte, o Teatro Gnóstico busca conjugar a linguagem estética com a tarefa de 

intentar terapia para a psique colectiva; um esforço amplificador que reverbera na ideia de catarse, 

palavra de uso muito difundido em dramaturgia — noção esta porém tão vagamente definida por 

Aristóteles, que a introduziu na teoria dramática, dando origem a um interminável mas vívido debate 

relativamente ao que o processo catártico envolve exactamente. 

Artaud (cuja filiação no pensamento gnóstico foi amplamente demonstrada por Jane Goodall 

em Artaud and the Gnostic Drama, 1994) incitava a um renascimento da antiga prática da catarse 

dramática que ele acreditava passível de re-actualização, inspirado nos antigos Mistérios de Elêusis 

(que exerceram sobre ele um imenso fascínio, tal como sobre outros autores desde Platão a Fernando 

Pessoa e a Grotowski). 

Nestes rituais iniciáticos e de purificação, a imaginação simbólica era activada em cada 

participante, individualmente considerado, através da gnose íntima de uma forma de teatralização, 

fundamentalmente diferente (de acordo com alguns estudiosos) daquela que estava presente nos 

festivais públicos de Atenas em honra de Dioniso. 

Graças a uma reconstituição ritual do núcleo mítico de Deméter-Perséfone-Hades, os 

participantes em Elêusis seriam induzidos, supõe-se, à auto-transformação, a um despertar congenial 

ao processo de auto-descoberta.  

Contemplando a realidade através dos olhos da imaginação arquetípica, à imagem de Artaud 
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(cujas ideias a este respeito convergem, de forma notável, com autores do Simbolismo como Edouard 

Schuré), pode eventualmente descortinar-se no “psico-drama” ritualizado dos Mistérios de Elêusis os 

remotos antecedentes culturais e espirituais do Teatro Gnóstico. 
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No dia em que Duchamp inaugurou a possibilidade de um objecto ser e, simultaneamente, 

não ser arte, a história artística do século XX passa a ser contada como uma história de subversões. 

Liminal e ambíguo, o actual espaço da arte afirma-se como um modo de recriar, repensar e refazer o 

real, estimulando contaminações mútuas entre disciplinas artísticas. Mais desafiante, porém, do que 

fazer ou pensar a arte nos termos restrictos da dúvida existencial – ser ou não ser arte – ou da dúvida 

identitária – é ou não é teatro, é ou não é dança, é ou não é performance – será tentar perceber como 

determinada obra artística se constrói averiguando, em particular, quais as suas estratégias de 

posicionamento e de ambiguidade. Chegados a um extremo desgaste das premissas do pós-

modernismo, assistimos, de novo, à recuperação da estratégia duchampiana do paradoxo como forma 

inegualável de abertura para novas direcções de sentido.  

A escrita cénica de Patrícia Portela tem vindo a evidenciar-se, tanto no panorama das artes 

performativas portuguesas quanto no estrangeiro, pelo seu engenho, inteligência e, inevitavelmente, 

pela estranheza inerente às obras cuja verdade advém de uma complexa simplicidade. Destacando-se 

por uma pluralidade de origem, a sua escrita reúne uma natureza cénica e espacial com uma literária, 

como se estivessemos perante uma palavra constitivamente híbrida nas suas dimensões várias. 

Wasteband (Prémio Acarte 2003) é um notável processo de recriação do lugar do texto no teatro, 

designadamente, do lugar da palavra na sua relação directa com o público. No trabalho seguinte, a 

trilogia Flatland I, II e III (estreia dos três episódios na íntegra em 2006), Portela radicaliza esse lugar 

como uma pura encenação – plástica e sonora – da  palavra. Quando há um livro gigante que nos 

                                                 
1
 Este texto, aparte a actualização introdutória da presente versão, foi originalmente publicado na Número Magazine, n. 1, vol.II, 

Junho 2004, pp. 118-121. 
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fala, em tempo real, durante todo o espectáculo, quando a sua voz – a do Homem Plano (Anton 

Skrzypiciel) – nunca se mostra ao público e quando esse livro concentra, por consequência, toda a 

nossa atenção visual e auditiva, certamente não estaremos perante um espectáculo banal. Nesta 

medida, o tratamento das dimensões plástica e sonora da palavra exploram uma valência ambígua: a 

palavra escrita protagoniza o espectáculo, mas somente enquanto imagem projectada no écrãn. Assim 

como o Homem Plano persegue uma obstinada vontade de conhecer a terceira dimensão, 

subvertendo as suas lógicas, a palavra encenada perverte o seu lugar invisível, tornando-se imagem e 

interagindo com outras imagens de espécies diferentes, sobretudo, as do cinema. A arrojada proposta 

de Flatland inicia uma navegação incerta por águas limítrofes, desconhecidas e, como tal, apenas 

rudimentarmente nomeáveis. Num território aberto entre os limites do discurso da imagem e do 

discurso do espaço (e da ocupação nesse espaço), desenha-se o embrião de uma nova geografia. 

Embora os textos tenham sido sempre um elemento fulcral no trabalho da 

dramaturga/cenógrafa, desde o colectivo O Resto (98-99) para o qual escrevia originais, seria apenas 

com Wasteband que Patrícia Portela encetaria um processo de recriação efectiva e questionante das 

qualidades e implicações da palavra no teatro. Neste sentido, seguem-se algumas considerações sobre 

este espectáculo.  

Wasteband foi, e continua a ser, um espectáculo marcante no contexto da produção teatral 

dos últimos anos em Portugal, consistindo igualmente num volte de face no percurso da criadora. 

Estranho e paradoxal, ele constitui um desafio para o espectador, que se deixará (ou não) conduzir por 

um encontro sui generis – algo entre uma viagem de ficção científica, um show room de um produto 

virtual e um ancestral círculo em torno do contador de histórias. Este modo de contar histórias ludibria 

o público com uma vertiginosa velocidade e quantidade, quer de tipos de informação quer de 

linguagens artísticas. Durante  a representação, o espectador deriva entre a perplexidade, a overdose 

de informação e a constatação da vulnerabilidade humana.  

 

In the end, we are all vulnerable, that is why we move on. 

(John Cassavetes in Opening Night, citação integrada no espectáculo) 

      

Estreado em Lisboa, na Casa dos Dias da Água, a 23 de Outubro de 2003
2

, Wasteband 

contou com o espaço cénico de Eric da Costa, design sonoro de Christoph de Boeck e figurinos, texto e 

interpretação de Patrícia Portela. A criadora participa ainda na selecção de imagens Super 8 e na 

montagem vídeo, acolitada por Patrícia Bateira (esta última igualmente responsável pelas imagens 

digitais) e na edição do power point (com Helena Serra). Apenas por esta listagem de encargos 

técnicos e artísticos podemos imaginar a panoplia de instrumentos e linguagens artísticas utilizadas em 

Wasteband, cuja pertinência para o espectáculo decorre, não da mera acumulação mas da sua 

participação constitutiva no conceito do espectáculo.  

Wasteband configura um espaço-tempo da não-acção onde os espectadores são compelidos a 

                                                 
2
 Wasteband foi também representado, com algumas alterações, no Centro Coreográfico de Montemoro-o-Novo, em Novembro 

de 2003, e no Singel, de Antuérpia, em Março de 2004. Neste texto reportar-me-ei apenas à versão inicial. 
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participar num jogo, caracterizado pela espera e mascarado por uma promessa de interactividade. 

Apresenta-se como uma sessão de lançamento do espectáculo do futuro, isto é, um espectáculo 

produzido numa “faixa de tempo perdido” (de “Waisteband – faixa de tecido que dá forma à cintura 

de um vestido, de uma saia ou a um cós de umas calças” in programa) por meio do virtualómetro, 

dispositivo que mede e mistura as ideias livremente associadas por cada espectador, produzindo tantos 

espectáculos individuais quantos os espectadores. Depois de apresentado o jogo e explicadas as 

regras, a vendedora-intérprete anuncia a descolagem virtual: a sua participação activa no espectáculo 

passa por disponibilizar  memórias ou desejos impossíveis para os concretizar virtualmente, sendo 

captados pelo virtualómetro que acelera “o processo natural de associação de ideias que todos 

temos”. É justamente por isto que as duas projecções vídeo, superior e inferior, integram o 

espectáculo: elas representam as memórias e desejos impossíveis do público (imagens de mapas, da 

MIR e de Krikalev, do mar e da lua, entre outras), como se estivessem naquele momento a ser 

captados pela nova tecnologia teatral, como uma nova forma de fazer espectáculos. O vídeo participa 

intrinsecamente do conceito dramatúrgico do espectáculo na medida em que dá corpo à situação do 

jogo feito pelas imagens da memória e dos desejos. 

Existindo apenas quando reproduzido fora deste ambiente de perdas e desperdícios recicláveis 

(neologismo Waste(band) – “faixa de tempo que dá forma aos dias, estendendo os momentos de 

espera em detrimento dos que exigem acção, criando assim maior possibilidade de acidentes e acasos 

em vidas demasiado programadas”), este espectáculo desenrola-se perante um público 

simultaneamente transformado em “investidor” (pois sem as suas memórias e o seu bilhete o 

virtualómetro não funcionaria) e em participante de um jogo, puramente virtual, o que equivale a 

dizer, no caso, puramente ficcional. Apesar do disfarce, a expectativa de qualquer interactividade é 

defraudada aos poucos, nada mais havendo a fazer neste jogo do que esperar (Wait: ao contrariar a 

velocidade do quotidiano, promove-se a ocorrência de “acasos e efeitos colaterais”). Articulando as 

várias narrativas cruzadas, a espera constitui uma password temática: espera-se como num ritual 

chinês segundo o qual a lua cairá numa praia cheia de sapos, na lua cheia do equinócio de Outono, 

lua essa que nos leva a Sergei Krikalev, o cosmonauta preso na MIR na sequência da desintegração 

da URSS, em 1991, aguardando o seu regresso à terra onde, por sua vez, Tânia e José perdem, 

consecutivamente, a oportunidade de um amor feliz desencontrando-se, física e emocionalmente,  

entre Lisboa e Macau.  

“Quando se deixar de esperar, perde-se...”, regra suprema e delicada para o espectador que, 

chegado ao local da representação, recebe um cartão magnético/bilhete e uma ficha indicando o valor 

correspondente à sua cota/patrocínio do espectáculo, a dispender no final. Depois, sentado à volta da 

mesa oval e branca (lembrando as imponentes mesas dos filmes de ficção científica onde se tomam 

todas as decisões cruciais para o destino da Humanidade), o público é de imediato integrado na cena, 

espacial (distribuição público/plateia numa única mesa) e ficcionalmente (aceitando o papel de 

investidor/jogador do “espectáculo do futuro”). Em frente de cada espectador, um monitor onde 

passam imagens e textos (apresentação powerpoint) e um pequeno bloco de apontamentos. No centro 

da mesa  encontram-se os dois planos circulares de projecção de imagens, inferior e superior, já 
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referidos. Dada a sua forma oval, o plano de projecção superior implica um olhar do espectador para 

cima, remetendo-o de imediato para o acto de olhar a lua, a pairar sobre ele. Por seu turno, o design 

sonoro de Christoph de Boeck corrobora os movimentos e deslocações imperceptíveis na rede de links 

do texto, seguindo-o de perto através de composições electrónicas, criando ambientes, intencional mas 

apenas relativamente perceptíveis ao espectador. 

Assumindo a forma de um jogo, a estrutura do espectáculo (e do texto) divide-se em quatro 

níveis, todos eles resultado de “simulações” captadas pelo virtualómetro: no nível 1 – skip intro é-nos 

apresentada informação variada sobre o projecto de investigação da Wasteband (como nova forma de 

fazer teatro), sobre a lua e o astronauta Krikalev (dados científicos, históricos, políticos e outros) e as 

personagens principais da história;  no nível 2 – “perder gravidade” passa-se à simulação de uma 

espera, ao rewind de cada linha narrativa, de acordo com os clássico preceitos literários; no nível 3 – 

undo sucede-se então uma pausa “enquanto se aguarda os resultados do virtualómetro” (gráficos de 

“oscilação virtual”, em destaque nos monitores com imagens do power point, junto do espectador), 

ardil inteligente para focalizar a atenção do público na continuação das histórias, secundarizando a 

partir daí o jogo supostamente interactivo. E, tal como em qualquer jogo que se preze, o nível de 

dificuldade aumenta. Por isso, se voltar atrás (undo) seria um desejo impossível nas histórias do nível 3, 

no nível 4 a situação agrava-se: o mote é restart, começar de novo. Neste momento do texto, tudo se 

concentra no amor impossível de José e Tânia (à espera de restart,) no regresso de Krikalev à terra, na 

“descida” lenta de todos às cadeiras de avião do público, que reforçam o imaginário da viagem. No 

desfecho, o espectáculo do futuro deixa-se dominar pelo relato emocionado das cicatrizes de uma 

paixão sem happy end – afinal, um amor virtual.  

Partindo do excesso de informação ficcional (acrescida sistematicamente de coordenadas 

geográficas e índices climatéricos, dados científicos, datas históricas, citações, apartes, etc.), Patrícia 

Portela constrói uma unidade narrativa, como se desconhecesse a condição pós-moderna da “falência 

das grandes narrativas” (Lyotard) ou como se quisesse, também ela, activar um restart artístico. 

Singular, esta proposta de unidade consiste num movimento narrativo centrípeto. Rodopiando 

vertiginosa e constantemente em torno do centro, a rede ficcional circunscreve o lugar da palavra 

como um espaço de fronteiras móveis, criando uma unidade sobrecarregada e caótica, porventura a 

unidade conceptualmente possível nos nossos tempos. Esta nova possibilidade de unidade narrativa  

não nasce de um centro estável, nem nele se cristaliza; pelo contrário, ela devém unidade por meio do 

movimento contínuo e célere em torno de um espaço central, que nunca chega a ser ocupado, a não 

ser pelo próprio movimento em que o leitor ou o espectador são enredados. 

Partindo de uma clara matriz textual, cujo protagonismo no espectáculo é evidente, 

Wasteband não deixa, contudo, de exigir uma materialização plástica específica, parecendo até 

impossível encenar aquele texto de uma outra forma. Isto é, na base da concepção dramatúrgica do 

espectáculo encontram-se requisitos cénicos fundamentais para a sua concretização: texto, imagens, 

mesa e intérprete são igualmente essenciais para o espectáculo. O lugar da palavra que este 

espectáculo promove não releva de uma tradicional passagem da escrita para a cena, mas de uma 

concepção cénica da palavra que convoca diferentes linguagens, porquanto delas depende o seu 
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sentido. Por isso,  todos os elementos actuam de acordo com uma unidade dramatúrgica, a unidade 

das relações de sentido fundadas na dramaturgia do espectáculo. O texto não se sobrepõe, enquanto 

linguagem-base do teatro, a todas as outras mas partilha com elas o próprio conceito do espectáculo. 

Podemos, inclusivamente, ver nesta diversificação de estímulos – visuais, auditivos, intelectuais e 

afectivos –, responsáveis por conferir toda a dinâmica de velocidade e excesso de informação, um dos 

paradoxos-base deste espectáculo: Wasteband é e não é um espectáculo altamente tecnológico.  

Apresentando-se com todo o aparato e circunstância de um ambiente tecnológico em torno 

do virtual, implicitamente conotado com a vanguarda, o futuro e a ciência, a virtualidade do 

espectáculo – a selecção e edição das memórias dos espectadores in loco, para mais tarde poder ser 

reproduzido pela memória de cada um – traduz-se na característica base de qualquer espectáculo ao 

vivo: a efemeridade. O que este espectáculo radicaliza, com ironia, é uma condição de existência 

efémera no momento a posteriori,  isto é, nas memórias de quem o fez e de quem o viu; ironicamente 

posto que quando qualquer espectáculo termina passa a existir apenas na memória. Esta tecnologia 

sofisticadamente artesanal desenvolve-se em paralelo com a velocidade e a quantidade da 

informação, reforçadas metaforicamente pelo uso de vocabulário dos computadores, e caracterizam o 

seu ritmo alucinante, trazendo o público, mentalmente ofegante, no seu encalço. Bombardeando-nos 

com estímulos provenientes das diversas linguagens artísticas utilizadas, o espectáculo rapidamente 

atinge a temperatura ambiente desejada: a saturação da informação, quer ao nível das histórias 

contadas em pormenor quer ao nível das imagens e da documentação científica (e pseudo-científica), 

que conduz a uma abertura para a emoção, invulgar no momento cultural e artístico actual.  

(Nota para os defensores pós-brechtianos: não há perigo. Não nos identificamos com 

personagens, nem assistimos a excertos de um melodrama ao vivo; pelo contrário, a crítica política e 

ideológica está bem patente e a história de amor confunde-se com as outras narrativas do jogo, no 

mesmo ritmo aceleradíssimo, pelo que a alienação ainda é possível. O mecanismo é, porém, o inverso: 

a alienação procura conduzir à emoção, ludibriando o intelecto.) 

Nesta rede imbrincada de narrativas articuladas em links, a saturação anuncia a possibilidade 

de renovar a experiência estética, deixando ao espectador duas hipóteses de reacção: tentar, à custa 

de um esforço incomensurável de concentração, detectar todas as ligações entre os vários planos e 

referências das histórias cruzadas, acabando provavelmente cilindrado pela avalanche (falo por 

experiência própria); ou deixar-se embarcar na viagem, não controlando a direcção do seu 

pensamento (de resto, condição solicitada de início para participar no jogo do virtualómetro...), 

arriscando-se a abrir uma passagem para o mundo privado das emoções. Contrariamente à suposta 

interactividade enunciada, é através da sua “não-acção”, numa fronteira difusa entre a tecnologia e o 

artifício artesanal, que o espectador sai, definitivamente, do banco dos suplentes e se torna um 

jogador em pleno.  

Quer do ponto de vista dos conteúdos quer do ponto de vista formal, a saturação da 

informação conseguida em Wasteband leva à exaustão os ritmos vertiginosos com que, no nosso 

quotidiano, a informação nos chega e aos quais nos habituámos, a ponto de passarem despercebidos 

ou de nos parecerem exagerados quando recriados artisticamente. Mas, ao contrário da apatia com 
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que lidamos diariamente com o excesso de informação, no teatro queremos compreender, queremos 

fruir, queremos fazer parte. Neste sentido, o que Wasteband promove é a condução do espectador até 

às fronteiras da sua capacidade de assimilação de dados do exterior. Quando no limite, inicia-se 

potencialmente uma neutralização (implicitamente duchampiana?) de todo o processo, isto é, o 

próprio vórtice da informação gera um vácuo, uma passividade sensitiva que consiste numa abertura 

ao sentir. Como se, em Wasteband, se recuperasse uma possibilidade de sentir apenas possível na 

condição de se anular a máquina do pensamento, a tecnologia da descodificação. Reiterando, o 

paradoxo inicial: no limite do tecnológico está o artesanal, no limite do conceptual está o emocional, 

no limite do texto está o espaço.  

Sublinhe-se ainda que, como já referi, o texto de Patrícia Portela pauta-se por um registo 

metafórico especialmente pertinente quando se produz um universo saturado de informação afim de 

abrir um outro espaço de percepção da obra: a linguagem dos computadores. À semelhança de todos 

os outros temas já mencionados, as emoções da narrativa amorosa chegam-nos por meio desta 

metáfora informática, como se o processamento das nossas vidas fosse regido por um sistema binário 

de infinitas variáveis. Por exemplo, quase no final do jogo, Tânia, incapaz de “desformatar” a sua 

reacção típica perante José, foge para a casa-de-banho e pensa: 

 

E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? 

Volto atrás? Regresso e faço Delete? Copy paste? Repito tudo outra vez? 

Tânia trancada na casa de banho com a tecnologia do cérebro a funcionar para não perder 

mais uma oportunidade. (...) 

Vá lá, Tânia, carrega no play 

Carrega no play, pensa ela. 

Os braços do José à minha volta e sempre a mesma estúpida desta indiferença, sempre esta 

estúpida insatisfação de nunca estar preparada para este momento, era só carregar no play, era 

mesmo só fazer play e pronto, os meus braços agarravam-se aos dele, mas não, não podia ser tão fácil.  

É sempre a mesma história, o que é que te custava reagir, Tânia? Era só um play! 

Tânia continua a lavar o pause da cara. 

 

Implícita, a questão emerge da forma como a autora gere e relaciona metáfora, temática e 

enredo: será o vocabulário da informática a representação adequada do modo como vivemos hoje os 

afectos e o valor que atribuímos aos sentimentos?   

 

Decorrente da recriação do lugar da palavra, surge ainda um outro paradoxo que reflecte a 

segunda estratégia paradoxal deste espectáculo: Wasteband é e não é teatro. Por mais habituados 

que estejamos a espectáculos que têm lugar em espaços não-convencionais, a performers sustentados 

na noção de presença (raras vezes exigindo uma técnica de actor) ou mesmo considerando-nos 

familiarizados com um suposto envolvimento do público no desenrolar da acção, a frontalidade com 

que o teatral e o não teatral se assumem estruturalmente em Wasteband não deixa de causar alguma 
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surpresa. Se a implantação cenográfica, esteticamente clean e evocativa, detém um evidente 

protagonismo, assim como a omnipresença das imagens vídeo e os ambientes sonoros configuram um 

ambiente tipicamente teatral, o mesmo não acontece com o espaço físico onde o espectáculo tem 

lugar (qualquer sala, desde que a mesa caiba!, mas não um palco); com o público, distribuído pelo 

dispositivo cénico mas não implicando uma participação diferente daquela que teria numa sala 

tradicional (apesar de prometida, a interactividade não se cumpre) e a performer, assumindo-se sem 

formação técnica, não procura nenhuma máscara sólida apenas elabora no artifício de fazer de “si 

própria”. Por todo o espectáculo perpassa um conflito entre elementos obviamente teatrais e 

elementos pouco ou nada teatrais. Alvo dessa tensão constitutiva do espectáculo, o espectador ficará, 

certamente, na dúvida sobre a  sua verdade ontológica. É ou não é teatro? Diria tratar-se de uma 

estratégia para contar uma história à antiga nos dias de hoje, utilizando o discurso teatral para 

explorar possibilidades de comunicação. 

Embora não se resuma nela, dada a sua qualidade ontológica ambígua - a estratégia de criar 

uma tensão entre o teatral e o não-teatral - Wasteband inscreve-se na tendência teatral dos últimos 

decénios, definida por Hans Thies-Lheman como “teatro pós-dramático”, isto é, um teatro 

caracterizado pela capacidade de reinventar o lugar do texto no espectáculo contemporâneo, 

concebendo uma nova arquitectura da cena, livre de amarras hierárquicas na relação visual/textual.  

 

Se o teatro era habitualmente definido como uma espécie de cosmos fictício apresentado 

perante um público por meio de signos teatrais, agora ele tende cada vez mais a ser definido como 

uma situação especial e única -  (...) no sentido da construção de um momento teatral em que um 

determinado tipo de comunicação, diferente da conversa quotidiana, podia possivelmente, 

virtualmente, estruturalmente acontecer. 

(Lheman, 1997:58. Tradução minha) 

 

 

Justamente por construir uma situação passível de articular um tipo específico de 

comunicação entre quem faz e quem vê/ouve - em detrimento da tradicional passagem do texto escrito 

para a cena - o aparente paradoxo de Wasteband constrói um discurso discretamente peculiar. Numa 

minuciosa e inteligente estrutura, em que nada é deixado ao acaso, Patrícia Portela procura na 

situação teatral uma estratégia de comunicação com o espectador, pesquisando e renovando formatos 

de contar histórias. De acordo com a proposta de Lheman, a situação de comunicação de Wasteband 

poder-se-ia definir como um encontro entre 27 espectadores/investidores/jogadores, em torno de uma 

mesa, e uma performer/técnica de vendas/contadora de histórias, na expectativa de participarem num 

jogo virtual. Sendo a comunicação apenas “virtualmente possível”, estruturalmente, porém, os 

elementos base para que ela se realize existem: alguém fala, num determinado espaço, e outrém está 

nesse mesmo espaço (e ouve?). Apesar da expectativa de participação criada no público, a verdade é 

que ele assiste à  típica relação de comunicação no teatro. A vendedora, com ar de quem leu as 
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teorias da performance Peggy Phelan
3

 e gosta de uma boa provocação, dissimula em tom de 

esclarecimento: 

 

Uma peça virtual só acontece quando se reproduz, ou seja, não acontece enquanto está a 

acontecer, mas apenas apenas quando alguém se lembra dela..  

 

 

A situação definida em Wasteband depende, de facto, do jogo prometido ao espectador que 

se concretiza num pacto ficcional, em vez de em acção. Não só o jogo estrutura dramaturgicamente o 

espectáculo, como também se expande para o jogo de linguagem constante e, muito especialmente, 

para o inerente jogo artístico. Constituindo uma peça fundamental para esta estratégia de 

comunicação, o humor entra neste jogo desafiando a alienante realidade do universo da tecnologia, 

do discurso da ciencia, da importância actual da documentação, dos critérios de verdade, das 

hierarquias de valores humanos e até das teorias da performance. O facto de Wasteband ser e não ser 

tudo isto, tecnológica e teatralmente, revela um processo de subversão, na medida em que se serve do 

paradoxo e da ironia, criando expectativas para não as concretizar, afim de expandir os limites formais 

da enunciação de uma história ao vivo. De igual modo este espectáculo ocupa um espaço (ou um 

tempo) simultaneamente teatral e não-teatral, mas curiosamente nada híbrido, a julgar pelo que hoje 

podemos antever como o “cânone” do hidridismo. Não se trata, com efeito, de miscigenar fronteiras 

ou limites disciplinares, anulando-se reciprocamente, mas de criar um lugar (talvez mesmo um não-

lugar, um lugar por ora desabitado ou meramente esquecido) para a palavra dentro da situação 

teatral que, no seu jogo efémero, amplia e acelera o movimento narrativo de Wasteband. 

 

 

Ana Pais   

 Lisboa, Março de 2004 
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PALAVRAS-CHAVE 

Qorpo Santo, história do teatro, mimese, Gertrude Stein. 

 

 

 

Cento e quarenta anos depois de ter escrito suas 17 comédias curtas, Qorpo Santo continua 

desafiando nossas leituras e nossas encenações de sua tão rara e característica obra teatral. Ele já não 

é o desconhecido que era quando, em 1966, foi encenado pela primeira vez por uma companhia de 

Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Nos últimos quarenta anos muitas 

interpretações se deram, tanto no âmbito da academia como em dezenas de encenações realizadas 

de suas peças e de outros materiais textuais que nos legou. Toda esta produção não só permite que se 

fale hoje numa hermenêutica da obra qorpo santense, como sugere que, à semelhança dos grandes 

dramaturgos da história do teatro, sua dramaturgia permanecerá sempre aberta às leituras que cada 

geração venha a fazer da mesma. Como disse Edward Bond, “uma peça permanece, ou tem um valor 

permanente, não porque diz algo que seja verdadeiro para sempre, mas porque é uma estrutura que 

engendra novas verdades. Uma peça é permanente porque pode mudar”. 

Meu interesse hoje, aqui, é apresentar um apanhado do que me parecem as interpretações 

mais robustas da obra de Qorpo Santo, me permitindo também apresentar minha própria leitura. Ele é 

um autor que me intriga e me provoca há vinte anos e, em diversos momentos voltei a ele, inclusive 

uma vez como encenador, quando, em 1994, traduzi para o inglês e encenei no Estúdio do 

Departamento de Teatro do Royal Holloway College, da Universidade de Londres, uma de suas peças, 

Duas Páginas em Branco. Antes de entrar propriamente nas diversas interpretações existentes em 



 
 

 

 

29  

torno do teatro de Qorpo Santo, me interessa resgatar brevemente sua biografia e as circunstâncias 

históricas em que a sua obra se produziu. Isto porque suponho, alguns de vocês, talvez, nunca tenham 

ouvido falar dele nem de suas comédias. 

 

BIOGRAFIA 

             

Os dados biográficos de José Joaquim de Campos Leão Qorpo-Santo nos chegam através de 

sua própria autobiografia contida na introdução ao segundo volume da Enciclopédia, ou Seis Meses 

de Uma Enfermidade, obra que ele próprio imprimiu como tipógrafo e que contêm todos os seus 

escritos, inclusive as peças de teatro.  

Nascido em 1829, ele descreve que foi aos três anos de idade que teve início sua vida 

intelectual e moral quando como disse, “brilhou em meu cérebro um raio de inteligência”. Qorpo-

Santo encerra a descrição deste episódio relacionando o mesmo com a grande guinada que daria em 

sua vida trinta anos depois: “É para mim problemático – se meu corpo até esse momento era pura 

carne animada de um pouco de espírito, ou se nele já existia o Santo que na idade de trinta e quatro 

anos subiu ao Céu; o qual ao som de palavras que o feriram começou a desenvolver-se guiando meus 

passos”. Ele se refere ao momento, em junho de 1863, em que diz, nas contra-capas de vários dos 

volumes da Enciclopédia, ter visto São José Leão subir ao céu. Diz ainda que no dia seguinte “a alma 

do frade que existiu nesse nosso planeta há dois séculos, a quem se erigiram templos, cemitérios, 

praças, ruas, etc. – chamado Corpo Santo”, tinha se infiltrado no seu corpo. Foi a partir daí que 

passou a ser Qorpo-Santo, com q, ou Corpo-Santo, com c, tendo hesitado sempre entre as duas 

grafias. Um ano antes desse momento crucial em sua vida, em 1862, iniciara-se o processo de sua 

interdição judicial por insanidade e ele fora suspenso do cargo de professor da escola pública. Não há 

muitos registros, que não essa sua própria narrativa citada, para nos esclarecer que ações suas 

precipitaram a decisão da própria mulher de pedir sua interdição judicial. Há histórias folclóricas, 

como a de que temendo os ladrões, pregou tábuas nas portas e janelas inferiores do sobrado onde 

habitava e passou a entrar, utilizando-se de uma escada, pelas janelas do segundo andar. Mas 

nenhuma delas é precisa ou datada. Vale, pois, mencionar brevemente sua carreira como professor e 

homem dedicado à comunidade. Qorpo Santo trabalhava desde os treze anos. Começou como 

funcionário de uma loja em Porto Alegre e, até 1851, trabalhou no comércio e viajando pelo estado 

fazendo cobranças. Aos vinte e dois anos tornou-se professor e passou a lecionar na Vila de Santo 

Antônio da Patrulha. Quatro anos depois retornou a Porto Alegre para dirigir um Colégio e no ano 

seguinte mudou-se para Alegrete onde fundou um seu próprio Colégio. Ali chegou a ser subdelegado 

de polícia e foi eleito vereador. Em 1861 retornou a Porto Alegre e, no ano seguinte, teve início o seu 

processo de desagregação, com o isolamento da família e do convívio social. O que acontecerá nos 

21 anos seguintes, até sua morte em 1883, só está documentado pelos seus próprios textos, que 

passou a escrever copiosamente e que em 1877 conseguiu imprimir em sua própria tipografia, 

espalhados pelos nove volumes do que chamará de sua Enciclopédia, seis dos quais foram 

preservados. Ali estão apontados todos os detalhes do longo processo judicial que perdurou de 1862 a 
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1868. Desde sua estadia no Rio de Janeiro quando foi examinado pelos médicos do Hospício Pedro II 

da Clínica Eiras, também na capital do Império, até o desfecho, quando, retornando a Porto Alegre 

com um atestado de sanidade obtido na corte voltou a ser inquirido pelo juiz local e, recusando-se a 

passar por novos exames, acabou definitivamente interditado. Diz a lenda que o referido juiz seria 

amante de sua mulher, o que justificaria a perseguição sem trégua que encetou contra Qorpo Santo. 

O que aconteceu a partir daí, com exceção da evidência da própria Enciclopédia, que foi impressa 

em 1877, e de um outro impresso, A Justiça, que ele editou seis anos antes, em 1871, é nebuloso. A 

se basear no inventário depois de sua morte, deixou uma razoável fortuna para a mulher e os quatro 

filhos, o que sugere que, mesmo com a interdição, deve ter continuado vivendo com conforto; e 

também justifica que pudesse ter sua própria tipografia e condições para imprimir seus textos.  Nessa 

breve biografia que aqui me permito apresentar-lhes, localizo o meu interesse especial no curto 

período de seis meses, em 1866, em que Qorpo Santo produziu todas as suas comédias, e que está 

evidenciado no próprio subtítulo que ele deu à sua Enciclopédia, o de “Seis Meses de Uma 

Enfermidade”. Haveria muitos aspectos a destacar no conjunto da Enciclopédia, tais como os seus 

poemas, a variedade de gêneros e tipos de escritos a que se dedicou e sua obsessão por uma reforma 

ortográfica da língua portuguesa. O escopo deste nosso encontro, contudo, recomenda que foquemos 

a partir de agora nas questões atinentes ao seu teatro, e como prometemos, às diversas leituras que se 

fizeram do mesmo desde a primeira estréia de uma peça sua em Porto Alegre, há quarenta anos. 

Mas, antes de ir às peças torna-se necessário, ainda, para situar melhor o contexto em que esta obra 

foi produzida, acrescentar algumas informações históricas e geográficas sobre esta província, hoje um 

dos estados brasileiros, do extremo sul do país. 

Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de ler a obra magna de Érico Veríssimo, O 

Tempo e o Vento, ou pelo menos alguns dos seus sete volumes, saberão aquilatar o significado que 

a condição de fronteira com os países ao sul do Brasil assumiu para a gente ali nascida. Não fosse o 

centro das disputas territoriais entre os reinos de Espanha e Portugal, principalmente em torno das 

missões jesuíticas, durante o século 18, o Rio Grande do Sul viveu entre 1835 e 1845, portanto 

durante a infância de Qorpo Santo, uma guerra republicana contra a recém empossada monarquia 

brasileira, e, a partir de 1865 até 1870, período da crise psíquica mais aguda do escritor, a guerra do 

Paraguai. Em todos estes conflitos, de fronteira contra paises vizinhos, e internos contra os estados 

centrais que detinham o poder de decisão no país, o Rio Grande do Sul foi sempre o Estado brasileiro 

mais sacrificado em termos de vidas perdidas. Esquecido em tempos de paz e o principal fornecedor 

de combatentes nos tempos de guerra, gerou-se ali um sentimento que combinava uma autonomia, e 

auto-suficiência ressentida em relação ao resto do Brasil, com um espírito guerreiro sempre pronto a 

pelear, como dizem os gaúchos, quando estivesse em jogo a defesa do território. Esse esclarecimento 

é importante para se entender porque nas peças de Qorpo-Santo é comum irromperem nas cenas 

militares e soldados, já que o período em que o escritor viveu foi, literalmente, um tempo de guerras.  

Também dá a medida do isolamento do Rio Grande do Sul e de como a cultura local, inevitavelmente, 

apresentava características ímpares em relação à capital e centro de irradiação cultural na época, o 

Rio de Janeiro.       
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AS LEITURAS 

 

A dramaturgia de Qorpo-Santo permaneceu desconhecida dos historiadores da literatura 

brasileira, e mesmo gaúcha, por pelo menos cem anos. No âmbito da cidade de Porto Alegre o seu 

nome sempre apareceu nas crônicas sobre o século 19 como um tipo curioso, cujas manias e 

obsessão de modificar a ortografia da língua portuguesa, ou mesmo cuja estranha poesia, tinham 

marcado época. Mas do teatro nada se falava e tampouco se lhe dava qualquer importância como 

escritor. Isto começou a mudar na década de 20 do século passado, quando em 1925, um escritor 

gaúcho filiado ao parnasianismo, Roque Callage, sob o pseudônimo de “um passadista”, para 

responder às conferências que o poeta paulista Guilherme de Almeida tinha feito na cidade 

divulgando o movimento modernista, escreveu uma série de artigos reivindicando para Qorpo Santo “a 

glória de ter sido o verdadeiro fundador da escola futurista no Brasil”. Cinco anos depois, outro 

gaúcho, o poeta Múcio Teixeira dava uma entrevista em que sugeria que o fundador do futurismo não 

fora Marinetti, mas Qorpo-Santo.  Os dois comentários vinham de uma perspectiva conservadora em 

relação à literatura, que se opunha ao futurismo italiano e ao modernismo paulista, e que nessa 

revalorização do conterrâneo do século anterior encontrava um modo de reafirmar a “nacionalidade” 

gaúcha e ao mesmo tempo ridicularizar os antagonistas literários. Valorizar Qorpo Santo era 

reconhecer, apenas, seu pioneirismo na negatividade moderna, pois retirou segundo Múcio Teixeira 

“das suas versalhadas não só a poesia e o bom senso, como também a rima, a metrificação, a 

gramática e tudo o mais”. Já na década de 40, outro escritor gaúcho, Athos Damasceno Ferreira, 

percebia em Qorpo-Santo “nosso primeiro suprarrealista, o precursor da grande revolução poética 

brasileira, uma espécie de Tiradentes do movimento modernista do país”, e, nos anos 50, Olyntho 

Sanmartin, que possuía um dos raros volumes da Enciclopédia conhecidos então, escreveu quatro 

artigos comparando Qorpo Santo com os modernistas e valorizando o primeiro porque, ao contrário 

daqueles, que desobedeciam às normas gramaticais “apenas por modismo e convencimento”, seu 

conterrâneo desobedecia à gramática e a métrica “por não saber fazer outra coisa”. Sanmartin 

julgava os versos de Qorpo-Santo de “pouco mérito, mas autênticos”, pois criados “sob o domínio da 

loucura e do desequilíbrio mental”.          

A única menção ao teatro de Qorpo Santo anterior à década de sessenta do século 20 

aparece no livro de memórias de Álvaro Moreyra, um dos pioneiros do teatro moderno no Brasil, 

publicado em 1954. Citando alguns poemas de Qorpo-Santo e, reconhecendo nele a condição de 

“precursor da poesia moderna”, afirmava-o também como “precursor do teatro no século XX”. Coube 

a Aníbal Damasceno Ferreira o mérito de, em pesquisa nas bibliotecas de Porto Alegre no fim dos 

anos cinqüenta, encontrar o quarto volume da Enciclopédia, exatamente aquele que continha as 

dezessete comédias escritas em 1866. Damasceno Ferreira procurou um conhecido historiador e 

crítico literário gaúcho, Gulhermino César, e pediu que ele as estudasse e divulgasse. Gulhermino 

César que acabara de publicar sua História da Literatura do Rio Grande do Sul e ignorara Qorpo-
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Santo por completo, guardou o material por quatro anos consigo até que, em 1963, Antônio Carlos 

Sena, um jovem estudante do Curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

e amigo de Damasceno Ferreira, teve acesso às peças. Sena tentou encenar três delas no âmbito do 

curso a revelia de Guilhermino César, que à época estava em Coimbra, aqui em Portugal, mas não foi 

autorizado pela direção da Universidade. Finalmente, três anos depois, já em um esquema quase 

profissional, mas ainda com os alunos da Universidade e com o apoio do Clube de Cultura da cidade 

de Porto Alegre, ocorreu a montagem de As Relações Naturais, Eu Sou Vida, Eu não Sou Morte 

e Mateus e Mateusa. Pela primeira vez aquelas três peças, escritas cem anos antes, chegavam ao 

palco e tinha início propriamente a recepção de teatro de Qorpo-Santo. 

Esta primeira montagem de Antônio Carlos Sena pode-se dizer foi reverencial. Procurou 

reconstituir o período em que as peças foram escritas, trabalhando com cenários realistas e figurinos 

de época. Era forte também nesta estréia o sentimento de orgulho gaúcho por ver-se um filho da terra 

revelado como um prodígio da dramaturgia mundial. Estava em voga no Brasil o teatro de Ionesco e 

rapidamente as peças de Qorpo Santo foram aproximadas das do autor romeno e, por extensão, do 

rótulo “teatro do absurdo”, também no auge naquele período. Sem entrar no mérito desta 

classificação, devo dizer que a apropriação por muitos estudiosos de teatro no Brasil do título do livro 

de Martin Esslin, comentando autores tão distintos como Beckett, Genet, Arrabal e Ionesco, prestou 

um desserviço aos estudos de cada um desses autores por ignorar suas especificidades e atribuir a 

uma generalidade pueril a força de um conceito articulador. Qorpo Santo será mais uma vítima desta 

terrível simplificação. Durante os primeiros anos de sua recepção no Brasil ele foi rapidamente 

associado a esse rótulo e, pior ainda, guindado à condição de precursor do teatro do Absurdo. De 

qualquer modo, mesmo ganhando notoriedade nacional, a montagem de Antônio Carlos Sena 

preocupou-se mais em reverenciar aquela estranha e desconhecida dramaturgia do que em 

contracenar com ela a partir da perspectiva dos anos sessenta. 

Será a segunda montagem de textos de Qorpo-Santo no Brasil, em 1968, já totalmente 

profissional e no Rio de Janeiro, que projetará nacionalmente o autor como uma revelação e 

desencadeará uma febre que fez proliferar diversas montagens nos anos seguintes. Desta vez o 

encenador foi Luís Carlos Maciel, um dos intelectuais que liderou o movimento da contracultura no 

Brasil. Maciel era editor da revista Rolling Stones no país e amigo do grupo de artistas que integrava o 

tropicalismo, movimento cultural que atuou na música popular, nas artes plásticas e no teatro. Ele 

escolheu entre as peças de Qorpo Santo Relações Naturais e acrescentou à montagem desta peça 

relativamente curta novos elementos para que ela sustentasse sozinha um espetáculo. Evidentemente 

que dois aspectos, entre aqueles latentes na peça, prevaleciam nessa leitura contra-cultural. Um era o 

da licenciosidade de bacantes das personagens da peça, que era lida em tempos de revolução sexual 

como uma senha para radicalização dos comportamentos; outro era o caráter alucinado e sinuoso da 

trama, acrescido da biografia de doente mental do autor, que ecoava naquele momento de 

experimentação com drogas e da antipsiquiatria como um libelo de libertação existencial. Esses dois 

fatores marcantes na montagem de Maciel contaminaram a recepção de Qorpo-Santo no Brasil, de tal 

forma, que por muitos anos seu teatro foi associado a uma espécie de elogio da loucura, e à própria 
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luta política contra a ditadura militar, já que Qorpo-Santo aparecia como um mártir da liberdade de 

pensamento e do direito à diferença.   

Apesar de Qorpo-Santo ter passado a ser um autor muito montado no país a partir daí, não 

houve depois nenhuma montagem profissional que revisse e atualizasse aquela dramaturgia em novos 

parâmetros. Como uma canga que lhe caísse sobre os ombros, passou a ser montado com um mesmo 

tipo de moldura que exaltava a transgressão comportamental e, depois dessa leitura repetir-se ad 

náusea nas décadas seguintes, acabou caindo em desuso. As novas leituras que se fizeram a partir daí 

aconteceram basicamente no ambiente acadêmico e é sobre elas que passo a comentar, antes de 

propor minha própria leitura deste autor tão raro. 

A primeira crítica importante que se fará do espetáculo de Maciel, ainda em 1968, dará o tom 

e estabelecerá os vieses por onde as leituras acadêmicas caminharão. Seu autor Yan Michalski, foi 

crítico do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, por muitos anos e destacou-se como uma das vozes mais 

lúcidas no período da ditadura militar. Yan reconheceu naquela encenação um autor que antecipava 

a dramaturgia de Alfred Jarry e que “colocava em prática idéias de anti-teatro baseado no mais 

violento nonsense”. Michalski encerrava a crítica ponderando que se Qorpo Santo mantinha a platéia 

“num quase permanente estado de hilaridade”, isso não impedia que “de vez em quando um 

misterioso vento de trágica ameaça sopre na platéia e nos faça pensar em Beckett e Pinter”.  

Essa recepção calorosa pelo público e crítica do Rio de Janeiro animou o intelectual gaúcho 

Guilhermino César a editar no ano seguinte, em 1969, o volume As relações Naturais e Outras 

Comédias, que incluía nove das dezessete peças. Em 1976 o mesmo volume teve uma segunda 

edição com o acréscimo na bibliografia de vários estudos que se tinham feito a partir das primeiras 

encenações e, finalmente, em 1980, o próprio Guilhermino César apresentou o Teatro Completo 

com as dezessete peças, assinando a fixação dos textos, um estudo crítico e as notas correspondentes. 

Esse trabalho inestimável teve o dom de universalizar a obra dramática de Qorpo Santo, mas não 

chegou a apresentar uma leitura acadêmica a altura das peças. Colhendo um pouco do que se 

escreveu em termos das críticas e comentários imediatos que se seguiram a estréia de As Relações 

Naturais no Rio de Janeiro, César procurou fornecer o maior número de informações disponíveis 

sobre o autor, mas faltou-lhe estofo para efetivamente propor uma interpretação daquela obra.   

O primeiro estudo acadêmico de fôlego, e que tratou de dar conta da dramaturgia de Qorpo 

Santo em profundidade, foi Os Homens Precários1

 de Flávio Aguiar. Publicado em 1975 é ainda 

hoje o mais completo estudo das peças de Qorpo Santo e ponto de partida necessário a qualquer um 

que pretenda retomar esta investigação. Aguiar teve acesso, e os estudou a fundo, aos seis volumes 

até hoje descobertos da Enciclopédia e tratou de emoldurar a discussão sobre o teatro de Qorpo Santo 

no conjunto desta obra que, como ele apontou, “vai das relações sexuais à homeopatia, da literatura 

à moral, da religião à política e a culinária”.  Percebeu no conjunto da Enciclopédia uma tensão 

permanente entre textos evidentemente sérios e moralizantes e outros, que surgem como fragmentos 

disparatados, em que há como que um deslizamento para a paródia e para a derrisão. Aguiar 

identifica nesta tensão os dois pólos que caracterizam a oscilação esquizofrênica e sugere que não há 
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nesse discurso ambíguo, ora moralizante ora libertário, qualquer afetação, mas simplesmente a 

evidência de um verdadeiro sofrimento psíquico provocado por uma identidade instável, assediada 

constantemente por pulsões incontroláveis. 

A partir desta conceituação mais ampla que envolve toda a textualidade da Enciclopédia, 

Aguiar realiza uma minuciosa investigação da dramaturgia de Qorpo Santo, percebendo como 

influentes na sua articulação dois vetores principais. Cada um deles representa uma tradição 

dramática no emergente teatro brasileiro: de um lado a tradição da comédia de costumes e do “baixo 

cômico”, como a desenvolveu Martins Pena nos anos quarenta, com personagens brejeiras e 

apropriações pitorescas da vida nacional. De outro a voga da comédia realista e que na década de 60 

tornou-se uma coqueluche no Rio de Janeiro. O principal autor dessa tendência, que encenou 

algumas de suas peças no Teatro Ginásio foi José de Alencar. Se no romance Alencar foi romântico, 

no teatro, inspirado em Dumas Filho tentou ser realista e moralizante, representando o ponto de vista 

de uma burguesia urbana que contrapunha ao modelo da família patriarcal, fundada na escravidão e 

nas relações autoritárias, o modelo da família nuclear burguesa, estruturado pelo casamento e pela 

convivência civilizada.  Pois bem, Flávio Aguiar percebe na dramaturgia de Qorpo Santo uma 

combinação involuntária destes dois gêneros e destas duas influências. Como se Qorpo Santo 

emprestasse os temas moralizantes de Alencar e lhes desse o tratamento farsesco das comédias de 

Pena. O drama se torna cômico e a farsa se torna trágica. Esta ambigüidade de referências acaba 

gerando uma instabilidade no registro final, como se um moralista empedernido fosse tão radical na 

sua profissão de fé que virasse a mão e alcançasse a paródia, ridicularizando-se e desmoralizando os 

conteúdos que quisera afirmar. Ou por outra, como se na paródia da comédia de costumes de Pena 

ao estabelecer-se uma pressão irresistível sobre as caricaturas dos personagens se acabasse as 

transformando em figuras trágicas. 

Definindo estas pulsões cruzadas, a do moralista e a do parodista, em constante entrechoque 

Aguiar sintetiza: “parece um teatro escrito por uma criança”. Quanto às polêmicas em torno dos 

sucedâneos modernos desta dramaturgia Aguiar também é incisivo na sua avaliação: “Qorpo-Santo é 

antes de qualquer coisa precursor de si próprio. Paralisado pelas próprias contradições (...) seu teatro 

tornou-se esse amplo painel onde é possível projetar as vocações surrealistas, os impulsos brechtianos, 

as sensações do absurdo, e, certamente, muitas outras coisas que até agora sequer se imaginaram”.         

O segundo trabalho acadêmico relevante que merece destaque parte do pressuposto de que o 

livro de Aguiar já tinha dado conta dos aspectos gerais da dramaturgia de Qorpo-Santo e se propõe 

um recorte mais vertical em torno exatamente dos rótulos que se antepuseram àquela obra. Trata-se 

do trabalho de Eudinyr Fraga Qorpo-Santo:Surrealismo ou Absurdo2

, que foi editado em 1988. O 

ponto de partida de Fraga é atacar o senso comum que se estabeleceu em torno de uma associação 

do teatro de Qorpo-Santo ao dito Teatro do Absurdo. Ele tenta demonstrar que se alguma corrente 

moderna pudesse ser tributária do teatro de Qorpo-Santo esta seria o Surrealismo. Mas seu objetivo 

vai além dessa substituição de um rótulo por outro. Como diz : “A impossibilidade de aproximar o 

                                                                                                                                                     
1
 AGUIAR, Flávio, Os Homens Precários, Porto Alegre, Instituto Estadual do Livro _DAC/SEC, 1975. 

2
 Fraga, Eudinyr, Qorpo-Santo: Surrealismo ou Absurdo?, São Paulo, Perspectiva, 1988. 
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teatro de Qorpo-Santo e o teatro dito do absurdo não nos conduzirá a nova rotulação ( em 

substituição à anterior) ou acadêmica classificação, mas visa apenas a libertar Qorpo-Santo de uma 

camisa-de-força ( que em vida talvez achassem que ele mereceria...)”.  

Um trabalho mais recente de Denise Espírito Santo ainda merece menção. Trata-se do livro 

Poemas - Qorpo-Santo, editado em 2000 e que reúne pela primeira vez em livro os poemas 

espalhados pelo primeiro volume da Enciclopédia. A autora organizou a seleção e fez uma introdução. 

Integra também o volume um artigo de Flora Sussekind em que a esta notável intelectual brasileira faz 

uma breve análise da poesia de Qorpo-Santo e estabelece correlações significativas com as peças de 

teatro. 

 

UMA LEITURA 

 

Minha leitura pessoal do teatro de Qorpo-Santo começou a se fazer, como já disse, há vinte 

anos, quando iniciava meu mestrado. Uma primeira tentativa de aproximação tratou de aplicar o 

modelo analítico desenvolvido por Peter Szondi em Teoria do Drama Moderno, para dar conta da 

produção dos dramaturgos que na virada dos séculos 19 para o 20 estabeleceram rupturas 

importantes na forma do drama. A tese central de Szondi, sem separar forma e conteúdo e os 

pensando dialeticamente, percebe os dramas modernos como resultantes dos novos temas que, a 

partir do final do século 19, passaram a forçar a forma dramática tradicional com sua presença. 

Assim, o que ele chamou para efeitos de raciocínio de drama absoluto, e que se estabelece na 

renascença tendo o diálogo entre os personagens como seu único suporte, começa a ser 

desestabilizado a partir de Ibsen, por exemplo, quando temáticas da subjetividade como a memória de 

tempos passados ou pulsões do inconsciente tem que entrar em cena e exigem novas soluções 

formais. Como demonstrou Szondi, no caso de Ibsen, um exímio praticante da “peça bem feita”, esta 

pressão de conteúdos subjetivos sobre a forma dialógica não chega a fraturar o drama, mas deixa-o 

pleno de tensões. Em Strindberg a subjetividade já se impõe como eixo da ação e o dialogismo se 

torna subalterno. A tensão entre esta voz unilateral e a forma dramática começa a provocar 

rachaduras e faz emergir uma nova forma – o “drama de estações”. Em Techcov sob o signo da 

resignação as personagens renunciam ao presente e se intoxicam de memórias e esperanças vãs. 

Esvaziados da função de carregar a ação os diálogos tornam-se pretextos, paisagens ocasionais a 

esconder a inapetência em agir das personagens. A forma dramática torna-se um disfarce patético ao 

dilaceramento das subjetividades.  

O trabalho de Szondi como é sabido avança pelo século vinte mostrando como os 

dramaturgos mais relevantes foram respondendo cada vez mais radicalmente às exigências das novas 

temáticas sociais até a formalização acabada do teatro épico. Na minha perspectiva, que buscava um 

diálogo entre a isolada, e extemporânea, dramaturgia de Qorpo Santo e a lógica historicista proposta 

por Szondi, fui encontrar numa dramaturgia européia também pouco conhecida um paralelo possível. 

Trata-se da pequena, mas significativa dramaturgia do poeta do expressionismo alemão Gottfried 

Benn, que entre 1914 e 1917 escreveu quatro peças. David Graves, em artigo da Theatre Journal de 
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1986, mostrou como a partir de uma visão da realidade absolutamente crítica, Benn colocava em 

dúvida em seu teatro a própria constituição ontológica do real, que se lhe aparece com uma 

desoladora inconsistência. Segundo Graves, Benn constrói uma obra dramática que, antes de criar 

uma ordem momentânea abarca a incerteza e o caos e retrata a desintegração do ego, confrontado 

às outras consciências e ao mundo. Para compreender este ceticismo extremamente epistemológico, 

como o define Graves, é preciso reconhecer que ele se sustenta no solipsismo insistentemente 

cultuado por Benn. Afirmando a existência de um sujeito autoconsciente a ponto de estabelecer-se 

completamente autônomo da realidade, Benn criou um abrigo para o vazio e a vacuidade a que seu 

nihilismo tinha reduzido o mundo exterior. Tudo que é externo ao sujeito ameaça sua integridade, 

converte-se em fantasmagoria na consciência individual. Guardadas as proporções entre este 

ceticismo radical do expressionismo alemão em plena primeira guerra mundial, e a situação de 

isolamento psíquico e social de Qorpo Santo em plena Guerra do Paraguai, pareceu-me que a chave 

do solipsismo poderia ser produtiva na análise das peças qorposantenses. Outra aproximação feita na 

época, quando o enfoque ainda buscava um diálogo com a leitura de Szondi do drama moderno, foi 

com a dramaturgia do futurismo italiano, cujas “Sínteses” – peças curtíssimas - traduzi para o 

português e encenei em 1985. Na sua economia e na sua estudada ruptura de sentido a dramaturgia 

futurista buscava desesperadamente chegar aonde Qorpo Santo, sem um programa explícito e 

provavelmente à custa de muito sofrimento mental, tinha alcançado com uma certa facilidade.  De 

fato, pode-se dizer que em Qorpo-Santo não chega a haver um drama enquanto forma acabada. Há 

sim um quase drama, que como uma fumaça densa se esboça como figuração, mas logo se dissipa 

antes que se possa fixá-la. Nesse sentido a tensão entre forma e conteúdo, entre um discurso subjetivo 

esquizofrênico e uma forma dramática rala na sua determinação, de tão aguda praticamente 

inviabiliza o drama no sentido conceituado por Szondi, o que não quererá dizer, como tentarei mostrar 

adiante, que inviabilize o teatro em si.  

Esta linha de reflexão, basicamente voltada para os aspectos literários da dramaturgia de 

Qorpo-Santo, ganhou uma nova perspectiva quando, já no meu processo de doutoramento, passei a 

trabalhar as relações e contradições entre o literário e o cênico no processo teatral. Para localizas estas 

tensões, e contornar a complexidade metodológica da semiótica do espetáculo, optei por trabalhar 

verticalmente em torno das didascálias (que nós no Brasil chamamos de rubricas). Neste novo enfoque 

a dramaturgia de Qorpo-Santo ganhava novos ares e sugeria uma leitura para além do aspecto 

literário que sempre tinha prevalecido nas leituras precedentes. A colaborar neste entendimento mais 

amplo de sua obra dramática, o próprio Qorpo- Santo escreveu na última página do seu conjunto de 

peças a seguinte nota: 

“As pessoas que comprarem e quiserem levar à cena qualquer das Minhas Comédias – podem; bem 

como fazerem algumas alterações, corrigir alguns erros, e algumas faltas, quer de composição, quer 

de impressão, que a mim por inumerosos (sic) estorvos – foi impossível”. A seu jeito amalucado, e 

numa sinceridade constrangedora, ele está antecipando um procedimento que se tornará habitual no 

teatro a partir dos anos sessenta do século passado, das encenações produzirem novos textos a partir 

dos originais gerados pelos dramaturgos, textos que como antecipou Raymond Williams, genialmente, 
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em Drama in Performance, em 1955, tenderiam a se tornar cada vez mais “scripts, ou roteiros, 

histórias que outros transportam para a cena”. Williams acrescentará neste trecho citado que o escritor 

diretor, ou, mais freqüentemente o diretor escritor, vai emergir como a figura dominante no cenário 

projetado para as décadas seguintes. Pois bem, tendo realizado esta investigação em profundidade 

sobre a rubrica, que não cabe aqui detalhar, mas que está sintetizada em livro para os que tiverem 

curiosidade a respeito, de alguma forma reli a obra de Qorpo-Santo constatando como suas rubricas 

revelavam uma implícita e surpreendente intuição de teatralidade (ao que se saiba sua única 

experiência com teatro remete a um grêmio estudantil na época de adolescência ao que não há 

nenhuma menção na Enciclopédia) e como, através delas, mais até do que por uma leitura dos perfis 

psicológicos ou dos temas tratados, era possível estabelecer uma ponte concreta com a 

contemporaneidade e, efetivamente, apreender seu aspecto mais genial e imorredouro. Constatei esta 

potencialidade principalmente quando decidi montar uma das peças nas circunstâncias excepcionais 

de uma residência no Departamento de Teatro do Royal Holloway College, da Universidade de 

Londres. Traduzir Qorpo Santo para o inglês foi um desafio à parte, mas apresentá-lo cenicamente a 

um público pouco habituado a tais inconsistências dramáticas foi por certo muito mais desafiador. O 

resultado mais expressivo desta experiência foi testar positivamente a potencialidade cênica de Qorpo-

Santo a partir de uma de suas peças mais intrigantes, até por ser uma das menos estruturadas e, por 

assim dizer, dramáticas. Trata-se de Duas Páginas em Branco, que muitos de vocês que 

participaram deste processo de montagem aqui na Escola talvez conheçam. Traduzida para Two 

White Sheets, a peça foi apresentada numa curta temporada no Teatro Studio do Royal Holloway 

College, em maio de 1994. Para exemplificar o que estou querendo dizer por potencialidade teatral 

intrínseca a obra qorpo-santense sem me alongar em demasia, quero exibir um trecho curto do início 

do segundo ato da peça, numa cena que me parece a mais interessante entre tantas preciosidades do 

tipo encontráveis nesta dramaturgia. É necessário esclarecer que o princípio construtivo desta 

montagem foi determinar todos os pontos de ruptura da ação dramática, que chegam a ser doze, 

cinco no primeiro e sete no segundo ato. Por pontos de ruptura eu entendo as guinadas radicais 

contabilizáveis no desenvolvimento da trama, tais como modificações absolutas da trajetória dos 

personagens ou mesmo sua desaparição ou mudança de nome, sem que qualquer necessidade 

dramática ou narrativa se apresente. Para demarcar esta pontuação no próprio espetáculo lancei mão 

de um recurso só justificável naquela circunstância cultural e social. Explicando melhor, todas as vezes 

que tais guinadas ocorriam o público escutava o som que estava habituado a ouvir nas estações do 

underground, quando os trens se aproximavam. Era o “Mind the Gap” pronunciado de forma bem 

afetada para que os passageiros tenham consciência do vão entre os trens e as plataformas. 

Deslocado para a cena, aquele ruído familiar tratava de prevenir o público das bruscas reviravoltas que 

a cena lhe proporcionava. 

A cena me parece particularmente interessante porque nas rubricas define-se uma opção de 

linguagem cênica contundente que fala mais alto que qualquer diálogo. Ela acontece no início do 

segundo ato e para se ter noção de seu impacto vale retroceder ao primeiro. Ali a peça começava em 

uma casa de família com um dito professor ensinando a duas jovens alunas suas lições. Durante este 
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primeiro ato ocorrem várias mudanças bruscas de tom, que varia entre o brejeiro e o sensual até quase 

o erótico. Mas a grande ruptura acontece mesmo no segundo ato quando, passando uma borracha 

sobre tudo que havia acontecido antes, Qorpo-Santo dispõe no espaço da suposta casa de família 

duas mesas de bilhar, com o requinte de colocar um jogador jogando solitariamente em cada uma 

delas. Esta metáfora lancinante do isolamento solipsista será interrompida pelo mesmo casal que, se 

no primeiro ato eram professor e tenra e ingênua aluna, agora aparecem casados e com uma suposta 

vida sexual bastante intensa e desenvolvida. Eles reagem de maneira selvagem à presença dos dois 

jogadores. Vamos à cena.      

 

ATO SEGUNDO – CENA PRIMEIRA 

 

Dois bilhares no cenário, cada um com o seu jogador – Pedro e Paulo. 

 

Pedro (depois de algumas tacadas) – Não há melhor modo de jogar! Trabalho há duas horas para 

fazer uma carambola! E ainda o parceiro se não incomoda! Que diz amigo? (e continuando sempre) 

não é  assim ? 

Paulo – Sem dúvida! Eu também me tenho divertido à grande, e o que é melhor é que nada se perde. 

Pedro – Oh! Isso é nada! Os jogadores se não incomodarem é que...que acho muito mais apreciável! 

(salta uma bola.) Se pilha algum passante, era capaz de lhe furar a barriga! Quer diz, amigo Paulo? 

Paulo - ´E verdade; somos parceiros sem parceiros (salta outra bola.) Oh! Foi bola rara! Mas o que 

vale é que encontrou uma forte parede!: mais que as muralhas de Sebastopol; não comparo com o 

Humaitá porque me parece inferior àquelas! Estou cansado (atirando com o taco! Saem de um lado os 

novos esposos.) (...)
3

 

 

Prosseguindo o relato de minha leitura pessoal do teatro de Qorpo-Santo, retornei mais 

recentemente a este autor tão ímpar para pensá-lo à luz de minha atual pesquisa. Trata-se de uma 

investigação sobre a vitalidade eventual do conceito de mimese no exame da cena contemporânea, 

entendida como abarcando não apenas os espetáculos teatrais, mas toda teatralidade subjacente nos 

campos das artes plásticas e do cinema e, claro, da performance. A investigação do conceito aponta 

para uma dualidade intrínseca que acompanhou sua história desde as suas primeiras aparições na 

filosofia pré-socrática até ao chamado pós-estruturalismo. Essa dualidade pode ser sintetizada na 

variação entre uma idéia da mimese como espelho, reflexo imitativo do mundo, ou como lente, 

revelação inaugural de outros mundos.  

Para concluir esta sessão vou examinar essa ambigüidade do conceito de mimese a partir das 

dramaturgias de Qorpo-Santo e de outra dramaturga que, me parece, como ele trabalhou a 

construção dramática de forma radical, a norte-americana Gertrude Stein. Os dois têm em comum o 
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 Campos Leão, José Joaquim Qorpo-Santo, Teatro Completo, Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Teatro e Fundação 

Nacional de Arte, 1980, p.361. 
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fato de terem criado obras dramáticas que não encontraram em seus respectivos momentos ecos 

imediatos na cena, e só foram acolhidas no palco muito tempo depois de criadas. Ambos, de formas 

muito particulares, não só fizeram de seus projetos teatrais desafios à possibilidade da representação 

dramática, como se distinguiram da produção de seus contemporâneos por abranger em suas 

dramaturgias, muito mais do que mundos possíveis, aqueles aspectos e liames da subjetividade autoral 

normalmente suprimidos no drama, tornando-as, mais do que marcos indeléveis em suas 

configurações miméticas, fontes enfáticas da impossibilidade de uma mimese que escapasse ao 

descompasso entre o mundo e sua reaparição, e impusesse aos aspectos do mundo retratados o 

simultâneo inventário daquele processo de representação. Na verdade, uma eventual caracterização 

da dramaturgia de ambos indicaria uma constante interferência da voz autoral que como um 

inventariante minucioso detalha todos os passos percorridos e esmiúça todos os tostões contabilizados. 

A eventual ficção nos dois casos é relativizada por essa perspectiva que aponta para o processo de 

criação e, quase sempre, opõe o mesmo à ação dramática em curso, criando uma disjunção temporal 

e uma explícita polaridade de registros. À mimese dramática, por excelência o território da voz de 

outros, acresce-se uma voz que inventaria o processo criativo, e o descreve tanto em seus aspectos 

mais banais como nos mais relevantes. Esta narrativa paralela à ação dramática não se confunde com 

a consciência crítica que os personagens de Brecht, distanciados momentaneamente de suas ações, 

são capazes de manifestar, ou da “mot d’auteur” que contamina as falas de personagens com 

opiniões e ideologias de seus autores. Este discurso diegético paralelo, além de estabelecer uma 

tensão entre a ficção dramática e seus aspectos externos, da encenação ou da leitura reconstituinte, 

desestabiliza o próprio processo mimético. O poeta, além da mimese de ações, apresenta o inventário 

dessa produção. Opostas as ações a seus andaimes, a mimese elucida uma fratura exposta.        

A representação de ações humanas de forma concatenada, de modo a definir um arco com 

começo meio e fim e permitir nesse percurso que se dê a trajetória de um personagem da infelicidade 

à felicidade, ou vice-versa, é o princípio do drama, como foi descrito por Aristóteles e como a massiva 

produção contemporânea de dramaturgia no teatro comercial, no cinema e na televisão, confirmam 

cotidianamente. A ação dramática caracteriza-se, pois, por este misto de artificialismo – a contenção 

em um período restrito e o desenvolvimento nesse espaço de tempo de uma ação completa – e de 

referência a uma realidade bruta, onde estas ações humanas possíveis são colhidas ou imaginadas 

como existentes. É diante desta perspectiva elementar, restrita ao universo da representação realista, 

de espelhamento do mundo, que a escritora Gertrude Stein se posiciona quando opta por enfrentar o 

desafio do teatro. Desde logo não se tratará de construir uma dramaturgia nos termos acima descritos, 

nem tampouco de encaminhar-se diretamente para a cena, a fim de operar sem mediações sobre a 

materialidade do aparato cênico, e com ele construir um discurso poético, como no caso da tradição 

simbolista. Para Stein a questão é anterior. Em sua memória de infância da experiência teatral ela 

recorda um hiato constante entre o que era dito pelos atores no palco e o que ela, enquanto 

espectadora, pensava simultaneamente. Essa diferença no tempo da ação dramática, relativo à 

dimensão ficcional, e o tempo real da recepção daquela cena, que envolvia a jovem espectadora 

consciente de que se tratava de uma representação, a intrigava e impedia que ela fruísse o espetáculo 
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com naturalidade. Usando os termos convencionais do fenômeno da recepção no teatro realista, não 

ocorria a suspensão da descrença, e manifestava-se um incômodo com o descompasso entre o 

presente da relação concreta entre a espectadora e a cena, e o presente artificial da ficção em curso. 

O fato descrito é relevante na medida que foi em nome da superação dessa dificuldade, intuída ainda 

na infância, que a escritora Gertrude Stein, já madura, decidiu escrever suas peças de teatro. 

Quando se observa a dramaturgia de Gertrude Stein, a primeira dificuldade é, literalmente, 

como lê-las, tal a diferença daquelas peças em relação à tradição dramática e a inexistência de 

referentes tradicionalmente associados ao drama, do tipo personagens, cenários e ações não faladas 

especificadas pela rubrica. A tentação inicial é ler as peças como poemas, ou prosa-poética que foi 

arbitrariamente nomeada de dramaturgia, no que poderia ser apenas uma provocação da escritora à 

tradição dramática. Um olhar mais cuidadoso, porém, revelará que é muito mais do que isso. Na 

verdade, a pista que a própria Stein dá em um de seus poucos textos de comentário sobre seu teatro, 

contando de seu incômodo de jovem espectadora com a dificuldade de apreender a presença e o 

presente da cena que se lhe apresentava, é um caminho mais seguro para a leitura das peças. De 

fato, o que Gertrude Stein se propõe é, mais do que espelhar a realidade ou construir ações que 

artificialmente o fizessem, utilizar a linguagem como um bisturi e sobrepor às realidades humanas, ou 

às ações humanas, uma lente microscópica que apreenda a sua presença imediata e torne possível 

empreender como que uma micro-cirurgia de seus elementos mínimos, religando-os e reapresentando-

os ao leitor em múltiplas operações de aproximação. O teatro de Stein é um teatro da presença em 

que a ação nunca é narrada, mas experimentada como um “em sendo”, quase como se o fluxo de 

consciência pudesse ser materializado, não apenas enquanto literatura, mas também em presença 

cênica concreta.      O que Gertrude Stein está propondo é transferir as atenções do poeta dramático 

da ação entendida como integralidade da trama, a curva dramática, para as micro-ações a que os 

agentes estão inexoravelmente atados, bem como para a linguagem como instrumento que lhe 

permita se posicionar a cada átimo deste movimento. Na idéia tradicional de ação dramática a noção 

de tempo é uma questão arbitrária que deve ser administrada pelo dramaturgo de forma a melhor 

atender aos seus propósitos narrativos. É nesse sentido que Aristóteles recomenda aos poetas 

dramáticos que não tomem como tema de sua narrativa um assunto cuja exposição durasse mais que 

um dia. Na medida em que a apresentação das tragédias ocupava exatamente este tempo, seria 

recomendável que para contar a história em questão fosse possível contê-la nesse período, cabendo 

aos poemas épicos, que não careciam da apresentação espetacular, tratar de temas mais amplos. 

Mesmo assim, é lembrado que Homero não pretendeu contar toda a guerra de Tróia, mas 

estabeleceu, no caso da Odisséia, um recorte incisivo sobre ela, limitando-se a relatar o retorno para 

casa de um de seus protagonistas. Nos dois casos a recomendação vem no sentido estratégico de 

permitir que a ação narrada, ou representada, ao se mostrar de forma una possa ser compreendida 

em sua inteireza pelo leitor/espectador. Que se faça cabível no tempo de sua apresentação e, assim, 

torne-se apreensível pelo receptor. Pois bem, a questão do tempo na dramaturgia de Stein já não mais 

se refere a esta ação quase abstrata e construída pelo artesão de tramas que é o dramaturgo, mas a 

ações fragmentadas, cujos limites só podem ser acessados, ou estabelecidos, pela linguagem, e que, 
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idealmente, são narradas a cada milionésimo de segundo do seu transcurso a fim de eliminar o 

referido hiato entre o que está acontecendo na cena e o que o espectador que a presencia é capaz de 

apreender. È como se Stein deslocasse a atenção do espectador daquela ação integral, que só se 

revela plenamente ao final, quando a curva se fecha, e focasse no instante imediato de cada átimo de 

segundo, sempre para desfazer a diferença temporal que pudesse haver entre a percepção do 

espectador e a experiência em curso na cena. Num certo sentido, esta proposta desloca, assim como 

tinha ocorrido com a dramaturgia simbolista, a atenção do público da trama para o espaço cênico e, 

exatamente por isso, Gertrude Stein só foi realmente encenada pelos artistas que, a partir dos anos 

sessenta do século passado, passaram a escrever direto na cena e encontraram nela um ótimo ponto 

de partida. E, entre estes, aquele que, até pela sua própria estratégia de construção cênica, vai se 

aproximar mais da proposta de Stein é Richard Foreman. De uma certa forma ele vai, em suas 

próprias montagens, transpor o princípio construtivo definido por Stein da linguagem escrita para a 

linguagem cênica, e passar a operá-lo na tridimensionalidade e concreção da cena. 

Na dramaturgia de Qorpo Santo, comparativamente a de Gertrude Steim, não há uma 

explícita e programática determinação de eliminar o hiato temporal entre ação representada e a 

presença do leitor/espectador diante daquela ação. Mesmo assim, na medida em que há uma 

oscilação constante entre o registro dramático e um plano anterior, o do ato de sua constituição, que é 

recorrentemente evocado por uma voz autoral insegura, acaba ocorrendo uma instabilidade 

semelhante. Pode-se dizer que se a pena de Stein funciona como um bisturi, que trabalha em micro-

cirurgia sobre a ação dramática para devolvê-la à simultaneidade de sua percepção, a de Qorpo Santo 

atua como um pincel carregado de solvente que vai apagando os liames da ação, e a desfazendo, no 

próprio ato de desenhá-la. Ao mesmo tempo, esse efeito corrosivo da pena de Qorpo Santo, conta 

com as ferramentas do inventariante que metodicamente cria intervalos para apontar as partes e a 

quem de direito cabem. Como em Stein, em Qorpo Santo a linguagem e seus recursos materiais são 

utilizados para interromper constantemente o fluxo da ação e enfatizar sua fragilidade diante de um 

criador capaz de alterá-lo e evidenciar suas artificialidade a cada passo. Essa característica do texto de 

Qorpo Santo já foi apontada com pioneirismo e perspicácia por Flora Sussekind.     

 

“Travessão, reticências e vírgulas, de um lado; transformações do outro, apontando, nesse sentido, 

para um processo de formalização que se faz acompanhar, inclusive graficamente, de sua própria 

disjunção, para a presença, na escrita de Qorpo Santo, de um movimento de autoconhecimento 

construtivo, desdobrado, porém, na consciência intensificada dos próprios limites, numa espécie de 

princípio constitutivo de interrupção. Daí a importância do travessão nos seus poemas satíricos e dos 

cortes entre as cenas ou os atos no seu teatro.”
4

 

      

Estas marcas gráficas de uma voz autoral em transe permanente, estilhaçada em nomes 

vários que se engendram e se dissolvem em referências concêntricas e convergentes para ela própria, 
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são os traços materiais de uma tensão mais abrangente que vinca a autonomia dramática da trama 

inscrevendo nela fragmentos biográficos do autor, seus guardados e suas memórias. Esses itens de 

uma coleção amealhada na vida imiscuem-se no drama escancaradamente, garantidos pela licença 

da comédia, mas, também, inevitavelmente corroendo e desagregando seus elementos. O melhor 

exemplo dessa característica, que aparece disseminada em toda a dramaturgia de Qorpo Santo, é a 

fala do personagem “ministro” no “ato primeiro”, como ele o nomeia, de “Hoje sou um e amanhã 

sou Outro”. Depois de explicar ao Rei que no dia anterior havia sentido em seu corpo o espírito do 

soberano, e tinha-se convencido de ter ele próprio se tornado Rei e o outro seu ministro, e que “os 

corpos são verdadeiramente habitações daquelas almas que a Deus apraz fazer habitá-los”, revela 

quem foi o autor desta descoberta: “um homem predestinado sem dúvida pelo onipotente para 

derramar esta luz divina por todos os habitantes do Globo que habitamos”, ao que se segue um longo 

trecho em que se revela uma das inúmeras versões da biografia de Qorpo Santo feitas por ele próprio 

ou por um de seus personagens. 
5

 O trecho é significativo porque tem o requinte de apresentar, ao seu 

final, em iniciais seguidas de reticências, o título da obra que o referido predestinado escreveu – “de 

400 páginas em quarto”, a Enciclopédia, e seu próprio nome, tanto na versão José Joaquim de 

Campos Leão como no nome adotado, Corpo Santo, “por não poder usar o nome que usava”. Nesta 

dramaturgia a voz do ator é um corpo estranho que disputa em igualdade de condições com a voz 

ficcional criando não só uma tensão permanente como impossibilitando a mimese de se desprender 

de sua parte no inventário do mundo, memória indelével. 

O que vale acrescentar, nessa perspectiva que aproxima mimese e inventário, ou 

representação e memória seletiva, é como esses procedimentos construtivos dos dramas de Stein e 

Qorpo Santo antecipam a tendência da dramaturgia e do teatro contemporâneos de se estruturarem a 

partir de uma consciência aguda do processo de criação, que tende a se sobrepor à ficção e a seus 

eventuais conteúdos intencionais.  Assim, esta escrita que carrega em seu percurso, como um 

caramujo, sua própria casa e todos os traços idiossincráticos que lhe pertencem, esta mimese que 

alem de representar o mundo inventaria os marcos de seu pertencimento, torna-se, pode-se dizer, um 

procedimento comum aos artistas que mais radicalmente operaram com a cena contemporânea. Para 

não falar de Beckett, em quem há uma espécie de inventário negativo, ou uma (dês) coleção, na 

medida em que ao invés de acumular vestígios do processo de criação dramática e espetacular ocorre 

não só um apagamento dos mesmos, como a eliminação gradual dos próprios elementos de 

constituição mimética, alguns dos principais encenadores dos últimos quarenta anos exemplificam 

esse procedimento. É o caso dos espetáculos de Tadeusz Kantor, Carmelo Bene, ou do já citado 

Richard Foreman, que têm em comum exatamente uma convivência constante entre supostas 

narrativas e suas próprias presenças idiossincráticas, traindo traços indeléveis dos respectivos processos 

criativos e biográficos; entre representações possíveis e atuações que anulam essas possibilidades; 

entre a produção de mimese e a recorrência da memória, dissolvendo os liames da ficção e 

destacando os fragmentos isolados das partes desajustadas do mundo, como em um inventário dos 
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escombros posteriores a uma explosão.    

 

A ENSIQLOPÉDIA DE JOANA CRAVEIRO 

 

Passo agora, antes de encerrar, à parte que me é mais cara desta conferência, pois envolve a 

encenação recém-estreada do espetáculo de Joana Craveiro e dos alunos do segundo ano da Escola 

Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Não posso lhes descrever a emoção e a alegria que foi assistir 

uma encenação de Qorpo-Santo tão inspirada e com um vigor de interpretação tão arrebatador. 

Suponho que seja a primeira vez que o português castiço deste autor foi ouvido com os acentos 

portugueses e este fato é por si significativo. Mas muito mais relevante é perceber como o olhar 

genuíno desta jovem encenadora e seu talento como autora de cenas conseguiram, mais do que 

apenas organizar uma seleção de textos, efetivamente reinventar um Qorpo-Santo de fato atualíssimo, 

virando uma página da tradição de encenações voltadas seja para os aspectos temáticos a ele afeitos 

– a loucura, o ridículo da farsa, o histrionismo vulgar - seja de um viés psicológico e racionalista que 

efetivamente colocavam aquela dramaturgia numa camisa de força. Alguém dirá que há uma 

referência direta às camisas de força espalhada por todos os figurinos. Mas elas lá estão não para 

caracterizar os personagens como loucos, mas como marcas desta tradição de leituras redutoras de 

Qorpo-Santo. Joana não trabalha a referência da loucura para elogiá-la, ou para explorar a 

potencialidade cômica que ela pudesse oferecer a uma perspectiva de um logos ordenador. Na 

verdade ela liberta os personagens dessa canga e lhes permite expressarem em suas falas, ações e 

reações, a sua natureza convulsiva, o seu estado sempre limite na contenção de pulsões 

incontroláveis. Com isso faz vir à tona o texto de Qorpo-Santo não inferiorizado na sua capacidade de 

fazer sentido ou no seu jeito de drama mal-feito, mas na sua plena potência teatral, como suporte 

para o vôo de encenações como a dela e de interpretações como a desse estupendo e talentoso grupo 

de jovens atores. Na verdade, é exatamente a lucidez de evitar o maneirismo na autoria da encenação 

e de valorizar o trabalho dos atores numa operação que é, sobretudo, pedagógica, no melhor sentido 

da palavra, que dá as características formais do espetáculo. Quer dizer, ao propor este exercício aos 

atores e permitir que eles construíssem na cena, no processo, a sua sintaxe corporal, a sua 

composição de gestos e movimentos, ela os fez sintonizar com uma das tendências dominantes no 

teatro contemporâneo, a de uma dramaturgia do ator. Ela é tecida no embate entre textualidades 

anteriores e soluções objetivas de momento, intuídas pelos atores no processo de criação. Ao mesmo 

tempo, esta proposta interpretativa irriga o texto de Qorpo-Santo de vitalidade e traz a luz perspectivas 

insuspeitas. O resultado é que, justamente, para além de uma leitura psicológica ou temática, há uma 

construção física e um jogo corporal que fazem emergir com novo frescor a teatralidade do texto 

qorpo-santense, ou que, de outro modo, atiram no colo do público, como diria Patrice Pavis, a 

materialidade da cena para que ela se revele autônoma a qualquer tradição anterior e desafie o olhar 

crítico a novas leituras e exegeses. Espero que o grupo prossiga apresentando o espetáculo em 

Portugal além dos exames finais e, se possível, leve-o ao Brasil, porque assim a absorção destes novos 

ângulos revelados por esta montagem poderá proliferar e ensejar, também, novas leituras acadêmicas 
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e críticas. 
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José Gil, escrevendo em O Imperceptível devir da imanência (1) sobre a filosofia de Gilles 

Deleuze, evoca o trabalho inicial deste último em Différence et Répétition e em Logique du Sens (2), 

para se livrar da questão do fundamento ou fundamentos do pensamento autónomo: os fundamentos, 

entendíveis como conteúdos da heteronomia de Castoriadis, encontrar-se-iam algures num passado 

“imemorial”, talvez guardados pela própria Mnemósina, mas sendo apenas cognoscíveis através das 

sucessivas formas históricas do mito que os foram metamorfoseando, tanto a eles como a esse 

passado “imemorial”; situação paradoxal, portanto: os fundamentos só existem na medida em que 

subsiste Memória desse processo de metamorfoses que foi dando sucessivas formas a esse passado 

“imemorial”.  

 Mas, nesses mesmos textos, Deleuze trabalha igualmente a favor de uma definição da 

Diferença em si mesma como raiz da autonomia (Diferença não subordinada à negação nem à 

identidade: não se trata da diferença do outro em oposição ou negação, em relação a mim, mas sim 

de um valor positivo e instituinte da autonomia, que se afirma por si próprio, independentemente de 

qualquer processo relacional). Aí está um caminho que ajuda a pensar uma figura que aqui tanto nos 
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ocupou, a do poeta autónomo, o que se separa da heteronomia. Deleuze, sublinha Gil, tentou 

estabelecer as “diferenças livres e selvagens” como matrizes “diferenciais do [próprio] pensamento”, e 

foi tentando captar este seu sentido em expressões provisórias como a consciência das “pequenas 

percepções”, das “intensidades (diferenciais)”, dos “pontos notáveis” (distintos dos “pontos 

ordinários”), outras. Escreve Gil sobre  a importância decisiva e o modus operandi, a acção e os efeitos 

dessas pequenas coisas:  

 

 “O que interessa um pintor, um escritor, nas combinações das cores e das palavras? [O que 

lhe interessa são] unidades sub-representativas, o ‘invisível’ que é mais forte do que a forma visível. O 

que está em jogo numa emoção, numa experiência de amor ou de sofrimento? As diferenças 

mínimas, o caos que fervilha microscopicamente sob as grandes unidades visíveis das frases e dos 

gestos; é o ‘não sei quê’ que se exprime através ou por entre as figuras macroscópicas”. 

  

 Um não sei quê (un je ne sais quoi) que não se deixa observar à vista desarmada; também 

poderíamos chamar-lhe um quase nada (un presque rien): a indeterminação do termo diz (quase) tudo 

sobre a dificuldade de descrever a actividade a que tal pintor ou escritor (ou dramaturgo, encenador, 

coreógrafo, cineasta) se dedica. Estamos no Bosque Onde As Coisas Não Têm Nome, tentando 

nomear o trabalho do pintor ou do escritor.  

 Ora, o pintor ou escritor autónomo (continuemos a entendê-lo como representando qualquer 

especialista de uma technê artística) difere e diverge; é essa a sua principal actividade “criativa”, para 

além e depois da reiteração. E começa por diferir e divergir abdicando dos fundamentos (vendo-os 

como ruínas afundadas ou derrocadas, portanto trabalhando “sem fundo”), no seio do sistema 

relativamente aberto que caracteriza a sua technê artística.  

 Mas essa technê, esse lugar, esse topos onde ele difere e diverge pode potencialmente 

expandir-se — por exemplo quando ele usa, para os combinar de modo inédito ou inabitual, 

instrumentos de mais do que uma technê artística, inovando em relação a um hábito ou uma tradição. 

E a sua compulsão para diferir e divergir está povoada e é motorizada pelas micro-entidades a que 

Deleuze tentou dar nome, usando sucessivos vocabulários transitórios e aproximativos: “pequenas 

percepções”, “intensidades diferenciais”, “pontos notáveis” que ganham proeminência sobre os 

“pontos ordinários”, etc.  

 Ou seja, a inovação do pintor e do escritor que se autonomiza, o seu desejo de se libertar da 

heteronomia de que fala Castoriadis, alimenta-se de micro-ideias-problemáticas que o conduzem a 

diferir e a divergir, micro-ideias-problemáticas que o levam — obedecendo, nos termos de Deleuze, a 

um imperativo de aventura (impératif d’aventure) — a atravessar as margens da sua technê artística, 

entendida como sistema, relativamente aberto, de convenções. 

 Ele trabalha com potências: ao aproximar-se de tais margens, ao bordejá-las ou, 

eventualmente, ao ultrapassá-las, esse pintor ou escritor está potencialmente a alargar o território (e 

portanto os limites e o horizonte) da sua technê artística, praticando algo como uma navegação à vista 

perto dos seus extremos, ou extremando o que, antes dele e dessa sua navegação, eram tais limites. E 



 
 

 

 

46  

essa navegação constitui, independentemente dos seus eventuais condicionalismos (ela é porventura 

incerta, tortuosa, obscura, nebulosa, mesmo para o pintor ou escritor que a desenvolve), uma 

actividade livre e auto-determinada, isto é: resulta da escolha pessoal de caminhos que vão sendo 

experimentados, envolvendo tal experimentação alguma deriva — e significando deriva a ausência de 

garantia de que será atingido um resultado, ou um lugar, satisfatório.  

 Esta é uma das expressões mais percutantes do paradoxo entre determinação e liberdade, no 

âmago do qual trabalha o especialista numa determinada technê artística: a heteronomia que 

desenhou os limites, fronteiras e horizontes da sua actividade impõe-se-lhe  continuamente, não só de 

fora (a partir do sistema de convenções que assegura a relativa estabilidade dessa technê e da sua 

recepção), mas também de dentro (a partir do saber-fazer que é definitório da sua própria qualidade 

pessoal de especialista).  

 Ao mesmo tempo, porém, a sua viagem autónoma em direcção às margens e aos limites 

dessa technê requerem dele, exigentemente, que se aventure como se ignorasse a heteronomia que o 

envolve, ou como se fosse indispensável pô-la provisoriamente entre parêntesis, suspendê-la, para 

testar a obtenção de outro resultado. Estamos, portanto, diante de um exercício de epochê da 

heteronomia. E também diante de uma dupla experiência de superação: superação provisória dos 

conteúdos e formas que a heteronomia favorece, e superação de si próprio pelo agente desejoso de se 

submeter ao “imperativo de aventura”. O imperativo de aventura impõe que se aja como se tivesse 

sido possível alcançar um varrimento das formas e dos conteúdos heterónomos que continuamente 

seduzem, convidando à regressão. De facto, a autonomia significa que não é ao Mesmo “imemorial” 

que regressamos com o eterno retorno (dos temas, formas), mas sim que a superação dessa 

mesmidade conduz a novas formas que se acrescentam às metamorfoses históricas que foram 

reconfigurando esse Mesmo.  

 Um tal paradoxo é igualmente vivido pelo filósofo no seu pensar autónomo. E parece, mais 

genericamente, característico da aventura humana nos seus diversos perfis e modalidades. Dito de 

outro modo: quando a experiência de tal navegação se desenvolve no campo da filosofia, diz Deleuze 

comentado por Gil, “esse campo de experiência é marcado por forças, pelo desmesurado, pelo 

nomadismo e pelo acaso”. Mas essa experiência, sempre conduzida pela ideia de excesso e 

alimentada por energias que induzem a aventura nomádica, a deriva e a aceitação do acaso delas 

decorrente, é tão característica do pensar filosófico autónomo como do fazer autónomo do pintor e do 

escritor, ou seja, é uma experiência comum ao filósofo e ao especialista em determinada technê 

artística. E supõe sempre (Deleuze apud Gil) “um formigar de diferenças, um pluralismo de diferenças 

livres, selvagens e não domadas”. “Formigar de diferenças” que se traduz na afirmação de uma nova 

distância em relação ao habitualmente reconhecido e praticado, sendo certo que o diferir e o divergir 

são mais simples nas technê artísticas do que na filosofia: o filósofo precisa de um novo argumentário 

para confrontar o cânone de que se separa; mas ao poeta (o pintor ou o escritor) basta a 

apresentação da sua poiesis.  

 Usando um vocabulário deliberadamente metafórico, diremos que tais práticas provocam um 

deslizamento, uma derrapagem ou um despiste de determinada technê artística para fora dos seus 



 
 

 

 

47  

trilhos estabilizados, do seu Habitus, como quando um rio sai do seu leito. E que, ao provocar esse 

efeito, tais práticas poderão potencialmente vir a redefinir a geografia — a morfologia, os limites e 

fronteiras — e mais tarde a cartografia, dessa technê artística. Quanto ao excesso de que falávamos 

atrás, ele é fruto da intensidade da experiência que busca a autonomia. Como diz Gil:  

 

  “É o padrão do senso-comum, da opinião, da mediania não intensiva, [da banalidade 

quotidiana], que é ultrapassado pelo excesso de intensidade, de signos, de sentido. Mais: a própria 

noção de intensidade contém a de excesso (...). A intensidade é o ‘desigual em si’, ela compreende, 

em si, a diferença como excesso”. 

 

 Para o Kant da Antropologia e da Crítica do Juízo, como vimos atrás, ainda falta ao nosso 

pintor ou escritor, entregue a essa prática excessiva, que a sua compulsão para diferir e divergir seja 

marcada por uma “originalidade magistral” (a que o gosto seu contemporâneo ou posterior cederá, 

reconhecendo-a), sem a qual os seus esforços só produzirão “extravagâncias”. Para o Deleuze de 

Diferença e Repetição, ainda falta que tal agente seja capaz de identificar e aproveitar o instante 

propício, a “sublime ocasião” — Kairos — “que faz aparecer [uma] solução como algo brusco, brutal 

e revolucionário” (como diz Gil). Ou seja, para que tal pintor ou escritor (como o filósofo) produzam, 

não monstros incompreensíveis, mas obra reconhecível como inovadora e merecedora de integrar (ou 

de ser comparada com) a linhagem de onde vem, é preciso que se associem nessa obra a 

“originalidade magistral” kantiana e a deleuziana capacidade para captar a “sublime ocasião”.  

 Mais tarde, para o Deleuze de L’Anti Œdipe (1972), de Mille Plateaux (1980) e das últimas 

obras (3), a filosofia do excesso que começou por o marcar, e a que aqui nos referimos, parece perder 

importância, porque o excesso passa a ser entendido como o regime geral de tudo o que vive, o 

regime geral dos inúmeros fluxos que vertiginosamente se entrecruzam no mundo significante e nos 

seus significados. 

 Quem reconhecerá, homologará e legitimará, na qualidade de representante mas, sobretudo, 

de instituidor do gosto, o kantiano carácter “magistral” da “originalidade” e a deleuziana capacidade 

para entender e aproveitar o Kairos? Um crítico, um maître à penser e a sua corte? Toda a instância 

de homologação e de legitimação, em matéria de technê artística, é suspeita: escrevendo sobre o que 

bem conhece, propõe por exemplo Alexandre Melo, ao abrir o jogo do seu Velocidades 

contemporâneas (4):  

 

 “O crítico é sempre, e inevitavelmente, cúmplice das estratégias comerciais de promoção dos 

autores por que se interessa. Neste terreno todo o moralismo é hipocrisia ou ignorância. Tudo o que o 

crítico pode fazer é ter plena consciência da perspectiva estratégica e do grau de eficácia do seu 

discurso, precisamente para se assegurar de que os efeitos sociais e culturais da sua intervenção 

correspodem de facto às suas opções e posições culturais de base.” 
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 Existe, assim, uma contaminação constitutiva, um “pecado original” das instâncias de 

homologação e de legitimação que simultaneamente esclarecem e produzem a mudança de gosto: as 

trocas cúmplices (reais ou imaginárias) entre o poeta e o seu comentador ocorrem numa sociedade de 

discurso, onde sujeitos supostos saber fazem circular argumentários que elucidam sobre a autonomia 

do primeiro, e sobre a intensidade e o excesso que a caracterizam. E este fenómeno exprime 

igualmente um sistema de poderes: o comentador que, no seu exercício hermenêutico, interpreta e dá 

a ver a inovação produzida por determinado pintor ou escritor, integra um pequeno grupo de autores 

de um discurso rarefeito e que é, por sua vez, institucionalmente seleccionado e legitimado no âmbito 

da sociedade de controlo de que faz parte.  

 Mas as questões relativas à transformação do comentário em mercadoria capaz de influenciar 

a procura no mercado do gosto são parte da questão maior da exposicionalidade e da visibilização da 

obra autónoma nas sociedades contemporâneas consumidoras de indústrias culturais, e apenas as 

citamos aqui para evitarmos a “cegueira” que a sua evitação constituiria.  

 Regressando ao Deleuze lido por Gil, encontramos ainda um problema-limite da gestação e 

afirmação da autonomia, um problema sem solução óbvia, que diz precisamente respeito à 

intensidade e ao excesso característicos dessa autonomia: é o problema do encontro de Alice com 

Artaud, o problema do encontro “entre o esquizofrénico e a rapariguinha” (Logique du sens, décima 

terceira série). Nos termos de Gil:  

 

“...É, mais geralmente, o problema clínica/crítica que se põe: como fazer crítica sem encontrar a 

clínica — e esta encontra forçosamente a vida (que Deleuze nomeia ainda, por vezes, em termos 

fenomenológicos, como ‘o vivido’ ou ‘a experiência vivida’ de um sujeito”.  

 

 O que aqui está em causa não é, e de novo, o autor “explicado” pela sua história de vida 

psiquiatrizada ou psicanalizada, mas sim a relação entre os jogos de linguagem enquanto superfície 

sobre a qual se rebateram todas as profundidades (como na Alice de Carroll) e a linguagem 

infernizada e dolorosa de uma perturbação que, exactamente, tudo faz para desesperadamente 

chegar à superfície e se constituir como superfície articulada (como em Artaud). É um problema que 

interessa centralmente o cinema, porque o cinema é precisamente um topos de superfícies visíveis, 

que só exprime a profundidade transcrita para as superfícies e a bidimensionalidade que ele dá a ver 

nos seus ecrãs. Escreve Gil, sobre o lugar onde podem cruzar-se a performatividade da technê artística 

e o seu abismo clínico, e a propósito das mots-valises de Carroll e de Artaud: 

  

 “É necessário separar os diferentes ‘abismos de sem-sentido’, não confundir o problema da 

criação de uma palavra compósita por uma rapariguinha, e o de outra palavra compósita por um 

esquizofrénico. São problemas diferentes, de crítica e de clínica, cujas fronteiras marcam o limite até 

onde a desorganização dos corpos e do desejo (clínica) pode ir na criação, quer dizer, nessas 

mudanças de níveis onde a linguagem adquire uma outra dimensão (crítica)”.   
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 Sabe-se como Deleuze acabou por (não) resolver a desmesura do encontro entre Carroll e 

Artaud, entre criaturas como o Snark e o Jabberwocky, por um lado, e as palavras compósitas (mots-

valises) de Artaud, por outro, que não exprimem atributos nem estados de coisas, antes se tornam 

entidades sonoras insuportáveis e despedaçadas, ruídos demenciais, alimentos envenenados, matéria 

excremencial:  

 

 “Carroll e Artaud não chegam, de facto, a encontrar-se (...). Não daríamos, por todo o Carroll, 

uma página de Antonin Artaud; Artaud é o único a ter sido profundidade absoluta na literatura, a ter 

descoberto um corpo vital e a prodigiosa linguagem desse corpo à custa de sofrimento, como ele diz. 

Ele explorava o infra-sentido, ainda hoje desconhecido. Mas Carroll permanece como mestre ou 

agrimensor das superfícies, que julgávamos tão bem conhecidas que ninguém as explorava, e onde no 

entanto se contém toda a lógica do sentido”.  

 

 Toda a lógica do sentido nas superfícies escorregadias de Carroll, toda a lógica do sentido nas 

fugitivas imagens do cinema?  

 Há um preço a pagar pela autonomia, porque conquistá-la significa inevitavelmente percorrer 

caminhos onde o “formigar das pequenas diferenças excessivas” (percurso feito sem garantia de êxito 

e sempre sem seguro de vida), envolve um excesso permanentemente sobrevoado, e vigiado, pelo 

espectro da sua medicalização, da sua psiquiatrização. A história das technê artísticas, porém, não é 

feita dos “vividos”, das “experiências de vida” ou das “histórias de vida” dos seus especialistas: é feita, 

sim, das obras (dos restos) que eles nos legam — porque de legados se trata, cuja fruição herdamos 

— para além, e independentemente, dos seus “vividos”, das suas “experiências de vida” e das suas 

“histórias de vida”.  

 Tais obras adquirem o seu estatuto quando conseguem vencer as duas maiores potências de 

destruição que ameaçam qualquer technê artística: a da sua redução à banalidade quotidiana, e a da 

sua redução à loucura. Os trilhos da autonomia bem sucedida são os que evitam, quer uma, quer a 

outra. Mas, no que à loucura concerne, a dicotomia clássica entre crítica e clínica está destinada a 

falhar, porque não é possível reduzir o discurso poemático de Artaud à sua patologia, como não é 

possível reduzir a heteronimia de Pessoa ao seu caso clínico. Sobre a clínica e a crítica será, pois, 

necessário criar uma terceira instância discursiva capaz de integrar a oposição entre ambas, e que 

impeça qualquer delas de silenciar a outra reduzindo-a à inexistência ou à insignificância.  

 

 A investigação de Deleuze muda depois do encontro com Felix Guattari e da travessia do 

Maio de 68. Com L’Anti-Œdipe e Mille Plateaux, escreve Gil, (e, entre os dois livros, com  Rhizome, que 

os autores depois integraram no segundo), o pensamento de Deleuze e Guattari revolucionou, nem 

mais nem menos, a filosofia: 
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  “O pensamenteo de Deleuze-Guattari marca uma revolução na história da filosofia. Naquela 

linha que a percorre que vem de Duns Scot a Nietzsche passando por Espinosa, ele inscreve-se como o 

culminar-repetição de um esforço sistemático para ‘pensar de outra maneira’ (Foucault)”.  

 

  Esse esforço visa estabelecer a imanência (substituindo a transcendência) como horizonte do 

pensar filosófico e da experiência humana do Mundo, fora do antigo eixo constituído pelos três pilares 

clássicos (Eu, o Mundo, Deus). Por outras palavras, onde a filosofia começava por criticar o mundo da 

doxa (opinião, senso comum, bom-senso), aceitando lidar com o mundo desorganizado por essa 

crítica (o caos) para refazer sobre ele um discurso conceptual (um saber verdadeiro) que desemboca 

na transcendência, trata-se agora de fazer a crítica da doxa e de lidar com o “caosmos” que lhe 

sobrevém para estabelecer as bases do plano de imanência (o saber verdadeiro) capaz de gerar a 

inteligibilidade do mundo, do ser e da articulação de ambos.  

  Mas o que aqui nos interessa é a sua contribuição para a definição do que é o trabalho no 

seio das technê artísticas. E esse trabalho depende da criação de um “corpo sem orgãos”, que 

precisamos de definir. Em Mille Plateaux, Deleuze e Guattari escreveram que o “corpo sem orgãos” 

não é de todo “uma noção, um conceito”, antes é “uma prática,  um conjunto de práticas”. Mais 

tarde, em Francis Bacon: Logique de la sensation, Deleuze diz que “todo o processo artístico supõe um 

corpo sem orgãos, e, nos termos de Gil, “todo o grande artista ou escritor constrói o seu corpo sem 

orgãos para fazer a sua obra ou para simplesmente criar o seu próprio estilo”. Evocando Le Clézio, 

explica Gil: 

 

  “Le Clézio escrevia que a profissão de escritor era de alto risco, porque quando saía à rua, 

cada som, cada palavra ou frase que ouvia se inseriam imediatamente num texto que formava na sua 

cabeça. Risco de loucura, porque o corpo sem orgãos, como plano de imanência, envolve o mundo e 

com ele o escritor, não deixando nada de fora do seu delírio permanente”. 

 

  Parte-se do corpo “orgânico”, “empírico”, para a construção do corpo sem orgãos, que se 

acrescenta ao primeiro como as peles da cebola e com ele “faz máquina” , tornando-se “virtual-real, 

mais real do que o corpo empírico”, e também um bom condutor de energias — das energias que 

interessam ao sujeito, para que as intensidades nele passem e circulem, para que as suas ondas o 

percorram. O corpo sem orgãos é um corpo “que recebe todas as espécies de energias e que tenta 

combiná-las com as suas próprias energias”, um corpo capaz de “conectar e conjugar fluxos exteriores 

e interiores de energia”. Há aqui uma dimensão voluntarista, que vai do constitutivo ontológico e do 

Do It vitalista ao Do It Yourself das revistas de fim-de-semana, o “faça você mesmo” da bricolage 

doméstica. Como sintetiza Gil: 

 

  “ Por outras palavras, o corpo sem orgãos é, antes do mais, uma questão de matéria. Mas 

matéria trabalhada, transformada — o corpo sem orgãos do escritor não é feito de palavras, mas de 

‘escrita’, resultado do seu trabalho sobre as palavras. Construir o corpo sem orgãos consiste em 
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determinar a boa matéria, a que convém ao corpo que se quer construir: um corpo de sensações 

picturais, um corpo de dor no masoquista, um corpo de afectos amorosos que toma posse do ser 

apaixonado, um corpo de pensamento no filósofo. Compor um tal corpo torna-se uma tarefa delicada, 

quando se pensa que cada fluxo de desejo é singular e que não é qualquer palavra ou pensamento 

que pode entrar no fluxo de maneira a integrar-se nele e a intensificá-lo.” 

 

  “Não é qualquer palavra ou pensamento”? Mas não acabava Le Clézio de ser invocado para 

sublinhar que cada som, cada palavra ou frase ouvidos na rua “maquinava” de imediato com o seu 

corpo sem orgãos de escritor? Gil explicita que “para construir o corpo sem orgãos é preciso ligar o 

artista à matéria de expressão”, o que envolve alguma especialização. A definição do corpo sem 

orgãos por Deleuze e Guattari nunca foi — apesar das magníficas páginas que sobre ele escreveram 

— suficientemente precisa, e sobretudo nunca foi suficientemente clara para se poder decidir se um 

tal corpo tem sobretudo um estatuto metafórico, tornando-se na peça central de uma nova poiesis. De 

qualquer modo, o corpo sem orgãos é uma descrição de práticas, em termos deleuzianos um “centro 

de vibrações”, que vale sobretudo pela rede de relações operativas que permite estabelecer com outros 

e outras práticas — o que evoca a definição de teoria por Ivan Illich (5) como uma “caixa de 

utensílios”.  

  Evocadas por Gil, as páginas de Francis Bacon sobre “os mecanismos que estão em jogo no 

processo de criação (captura de forças pelas formas, génese da expressividade da forma, 

singularidade do estilo, consistência do bloco de sensações, formação do infinito, saturação 

semântica, etc.)” ajudam a descrever o trabalho do corpo sem orgãos do artista, independentemente 

deste corpo sem orgãos ser apenas uma metáfora, ou não. Talvez um tal “corpo” possa ser descrito 

como o modo pelo qual um autor se põe “em fase” com o seu projecto, ou como a separação que a 

iniciação exige, ou como o estado do corpo empírico durante a iniciação, ou ainda como o sistema de 

ligações associativas, ou outras, sem o qual esse autor não poderia navegar nos extremos da sua 

technê. Mas não andaremos, neste caso, longe do “transe” ou da “posse” que tanto alimentaram a 

mitologia do criador.    

  Entre a revisitação apaixonada e a reavaliação crítica que implica distanciamento e rigor, o 

livro de José Gil sobre a filosofia de Deleuze não se destina apenas a filósofos, antes terá também 

como leitores aqueles que, na áreas das ciências humanas e da reflexão estética e sobre as artes, 

foram de algum modo marcados pela movimentação intelectual de que a filosofia deleuziana faz parte 

integrante. É curioso que, nas suas duzentas e sessenta páginas, apenas três linhas sejam 

explicitamente dedicadas às duas obras que Deleuze publicou sobre o Cinema, tanto mais que lhes é 

atribuída uma importância cupular (6):  

 

  “ Só nos livros sobre o cinema o pensamento deleuziano atinge a plena maturidade quanto à 

relação entre a imanência e o tempo, resolvendo, enfim, a questão do estatuto ontológico do 

empírico”.  
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  Mas a importância dada ao processo “criativo”, ao diferir e ao divergir face à heteronomia, à 

relação entre crítica e clínica, às condições de possibilidade da autonomia do “criador”, 

designadamente (em Gil) na literatura e na música, na dança e na arquitectura, a ponte lançada entre 

o trabalho no seio das technê artísticas e o trabalho em outros registos e dimensões da psique 

humana, justificam amplamente a centralidade final que aqui lhe atribuímos, nesta reflexão que visou 

especialmente o cinema e a mudança das suas narrativas.  

  L’Anti-Œdipe é um ensaio escrito como um roman fleuve torrencial, com personagens e uma 

intriga algo inabituais, e destinado a levar au finish um ajuste de contas decisivo com a psicanalização, 

a edipização do psicótico e do esquizofrénico. Mas a enxurrada que devia levar de vez a psicanálise (e 

a sua velha chave-mestra feita de papá-mamã-e-eu), também era suposta disparar o tiro de 

misericórdia contra o capitalismo, a revolução russa e diversos aliados celerados. Capítulos de 100, 

150 e 160 páginas (subdivididos no índice, mas não no corpo do texto), dão conta dessa imparável 

torrencialidade, expressa na língua de combate de um Manifesto pós-68.  De certo modo, o texto 

ainda herda a grande tradição da polémica política do séc. XIX, sobretudo a da polémica inter-

socialista, cujos autores pugnavam pela hegemonia de uma descrição do mundo com argumentários 

que abarcavam desde o processo histórico finalista até à crítica da economia política e das sucessivas 

representaçãoes da utopia.  

  Mille Plateaux ainda herda a velocidade vertiginosa e o programa de L’Anti- Œdipe, mas é de 

construção mais fragmentária na propositura de conceitos e práticas que requerem reflexões 

autónomas, e os seus capítulos podem ler-se independentemente uns dos outros. As grandes 

personagens-entidades que animavam o enredo de L’Anti-Œdipe (as Máquinas Desejantes, a Sagrada 

Família [a Psicanálise e o Familiarismo], os Selvagens, Bárbaros e Civilizados, a Esquizo-análise e o 

“Balanço-Programa” para as Máquinas Desejantes), dão lugar a textos sobre o Rizoma, o Corpo sem 

Orgãos, a Micro-política, a Nomadologia, a Face e a “faceidade”.  De L’Anti- Œdipe a Mille Plateaux, o 

discurso desprende-se das características cerigmáticas do primeiro, deixa de querer gerar militâncias 

(anti-psicanálise, anti-capitalismo, outras) e regressa, pelo menos em parte, à reflexão compreensiva e 

independente dos seus efeitos.  

  Os leitores do presente texto estão convidados a ler ou reler L’Anti- Œdipe e Mille Plateaux 

fazendo-os bascular, ou rebatendo-os, sobre a situação do especialista em qualquer technê artística: lá 

onde está escrito sujeito, pessoa, esquizo, nevrosado, etc.,  traduzam para artista, autor, escritor, 

encenador ou cineasta, como há não muito tempo se fazia em certos exercícios de análise de 

conteúdos. Verão como estes escritos de Deleuze e Guattari mantêm a sua pertinência polémica e a 

sua capacidade de interpelação.  

  Quem escreve para o ecrã ou pensa sobre tal escrita, atento ao funcionamento da sua própria 

fábrica de signos, por vezes aspirado para profundezas ou altitudes pela força dos maëlstroms ou dos 

tornados que são para si meios de transporte, revê-se provavelmente em três das “descobertas” de 

Deleuze e Guattari: na do “rizoma” como metáfora da estrutura aberta a todas as conexões, na do 

“corpo sem orgãos” como metáfora da abertura psicossomática à intensidade dos fluxos que 

interessam a determinada technê, e na de que, para funcionar em “rizoma”, o “corpo sem orgãos” 
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precisa de “fazer máquina” com objectos, energias, signos, percepções, que propulsionam as suas 

práticas.    

 O “rizoma” (cf. Mille plateaux) não se confunde com “a maioria dos métodos modernos” que 

apenas fazem “proliferar séries” ou geram o crescimento da “multiplicidade” (no universo ficcional 

distingue-se, assim, quer do multiplot, quer da estrutura ausente, e não corresponde, portanto, à 

multilinearidade simples, que ainda depende da ideia de linearidade). Ele estimula a multilinearidade 

divergente, a que alimenta linhas de fuga heterogéneas e não convergentes: dir-se-á, sim, que, em vez 

da antiga convergência semântica, o rizoma estabelece “um plano de consistência das 

multiplicidades”, uma rede acentrada de significações associativas. A ideia de rizoma pode não 

descrever senão de modo alusivo e abstracto as práticas associativas para que remete, mas leva o 

autor que difere e diverge  a sentir-se bem (feel good) com o que faz, porque justifica a sua “deriva 

nomádica tacteante”. 

 O “corpo sem orgãos” (cf., ainda, em Mille plateaux, os Tarahumaras e o Héliogabale de 

Artaud, e os Ensinamentos de D. .Juan, de C. Castañeda) invoca decerto as ideias de “transe”, 

“posse”, “possessão”, na medida em que estas designam práticas psicossomáticas de 

“atmosferização” destinadas a induzir um mundo definido como conjunto de pertenças do delirante. 

Quer o sujeito-autor quer o mundo de fluxos com que ele entra em contacto sofrem, deste modo, um 

processo transformacional marcado pelo delírio e pela alucinação.  O “delírio”, o “excesso” e as 

“intensidades” de que falam Deleuze e Guattari precisam de evitar a sua transformação em casos 

clínicos e medicalizáveis, mas exercem-se numa fronteira ou numa terra de ninguém onde o risco da 

sua clinicização e medicalização é sempre considerável: “Se eu quisesse enlouquecia”, escreveu, um 

dia, Herberto Helder.  

 “Fazer máquina com...” (cf. L’Anti Œdipe) designa os procedimentos, que nos parecem 

sobretudo identificatórios e projectivos, com os instrumentos requeridos por determinada technê, e que 

podem ser da mais variada natureza: o astronauta aprende a “fazer máquina” com a ausência de 

gravidade, o candidato a Ícaro com o seu ultra-leve, o ciclista com a bicicleta, o soldado do quadrado 

romano com o seu escudo e lança e com os outros, o masoquista com a dor, o xamane ou o possesso 

com o que o possui, o escritor com a escrita, o cineasta com os equipamentos, actores e paisagem 

que filma. Mas, por mais alucinatórias que algumas destas práticas possam revelar-se, todas elas 

envolvem a aquisição e o domínio de técnicas: envolvem a apropriação, pelo interessado, de um 

saber-fazer sem o qual não existe technê. 

 Tratar-se-á de novos nomes para velhas coisas? Decerto que não: mesmo que “fazer máquina 

com”, “rizoma” e “corpo sem orgãos” sejam mais metáforas de uma poiesis do que conceitos de uma 

filosofia, ou mesmo que sejam entidades transicionais que só subsistem na terra de ninguém entre os 

dois territórios, Deleuze e Guattari trabalharam muito no Bosque Onde As Coisas Não Têm Nome, 

precisamente para as renomearem a partir de novas descrições (que fazem a síntese e a crítica do que 

conduziu aos antigos nomes).    

 Ora, na experiência humana do mundo, o deslizamento do simbólico produz o deslizamento 

do real. Os seres que somos não separam um e outro, não os  mantêm em compartimentos 
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estanques, do mesmo modo que a medicina dos gregos clássicos não mantinha psique e soma como 

realidades separadas, antes as entendia como co-presentes e fundando, no seu interface, uma revisão 

do litígio entre monismo e dualismo. Como disse Kristeva (7):  

 

  “Estamos vivos se e apenas se  temos uma vida psíquica. Intolerável, dolorosa, mortífera ou 

jubilatória, essa vida psíquica (...) dá-nos acesso ao corpo e aos outros. É devido à alma que somos 

capazes de acções. A nossa vida psíquica é um discurso em acto, nocivo ou salvífico, de que somos o 

sujeito.”  

 

 São muitas as ligações entre filosofia e literatura na obra de Deleuze. Em Critique et Clinique, 

último livro que publicou em vida, recordando a linhagem que lhe interessa, e que vem dos estóicos a 

Espinosa e a Nietzsche, diz ele: “Espinosa (...) teve quatro grandes discípulos para retomar e relançar 

[a crítica da tradição judaico-cristã], Nietzsche, [D. H.] Lawrence, Kafka e Artaud”. E no mesmo livro, 

comentando The Confidence-man de Melville, aborda uma das estratégias narrativas que apreciàmos 

atrás (cf., por exemplo, 47., Exposição sem desenlace):  

 

 “Porque deveria o romancista sentir-se obrigado a explicar o comportamento das suas 

personagens (...) quando a vida não explica nada (...) e deixa nas suas criaturas tantas zonas 

obscuras, indiscerníveis, indeterminadas, que desafiam qualquer esclarecimento? (...) O que conta, 

para grandes escritores como Melville, Dostoïevski, Kafka ou Musil, é que as coisas se mantenham 

enigmáticas, embora não arbitrárias: numa palavra, [o que conta é] uma nova lógica, plenamente 

uma lógica, mas que não nos reconduz à razão, antes captura a intimidade da vida e da morte. O 

romancista vê com os olhos do profeta, e não com os olhos do psicólogo”.  

 

 Contrariamente à tradição dos “fundamentos” e do “archplot”, contrariamente à heteronomia 

que lhes determina previamente o seu lugar, as histórias não serviriam, afinal,  para dar sentido ao 

caos do mundo e da vida, não serviriam para acrescentar causalidade e finalidade ao mundo e à vida, 

mas sim para serem elas próprias ritos de passagem, trazendo, para a linha de água da leitura, as 

lógicas do interface humano com o segredo e o enigma imanentes ao mundo e à vida, expondo-os e 

revelando-os de forma não arbitrária, mas sem pretender racionalizá-los. Segundo Deleuze, elas não 

precisam dos velhos tripés de suporte: nem Eu, o Mundo e Deus, nem Papá, Mamã e Eu.  
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“I am not unduly concerned with intelligibility.  

I hope the piece works on the nerves of the audience,  

not its intelect.” 

(Beckett, apud Brater, 1987:23) 

 

A vasta obra do dramaturgo irlandês Samuel Beckett abrange não apenas os trabalhos 

literários e teatrais, mas também produções para os meios radiofónico, televisivo e cinematográfico. 

Este ensaio analisa o processo de criação da peça de teatro Not I escrita em 1972. Foi encenada neste 

mesmo ano no Forum Theatre do Lincoln Center, em Nova Iorque com performance de Jessica Tandy 

como Boca e encenação de Alan Schneider. Na Europa, foi encenada pela primeira vez no Royal 

Court Theatre em Londres em 1973 com a performance da aclamada actriz inglesa Billie Whitelaw e 

encenação de Anthony Page. Em 1977, o próprio Samuel Beckett transcriou a peça de teatro para a 

emissora de televisão BBC2, que foi exibida no programa The Lively Arts, juntamente com as tele-

peças ...but the clouds... e Ghost trio, sob o título Shades.      

 

TRANSCRIÇÃO 

 

Autores como Roman Jakobson, Octavio Paz e Haroldo de Campos se debruçaram sobre o 

tema da tradução, especialmente da tradução poética. Jakobson (1969:64-5) argumenta que um 
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signo verbal pode ser traduzido em outros signos da mesma língua, denominando esta operação de 

tradução intralingual; ou por signos de uma outra língua, que consiste na tradução interlingual; ou 

ainda por outros sistemas de signos não-verbais, o que denomina de tradução intersemiótica ou 

transmutação. 

No caso da tradução poética, Campos (apud Plaza, 1987:28) afirma que, apesar de original e 

tradução serem diferentes enquanto linguagem, suas informações estéticas estão ligadas entre si por 

uma relação de isomorfia, ou seja, por corpos que apresentam a mesma forma. Neste sentido, o 

próprio signo na sua materialidade é traduzido e não apenas o seu significado, operação que Campos 

denomina transcriação. Na transcriação, o signo pode ser re-criado ou transcriado tanto em uma 

outra língua quanto em um outro sistema de signos.  

Na obra beckettiana, a transcriação acontece em três níveis: na tradução do texto teatral 

entre as línguas francesa, inglesa e alemã; na transmutação do texto escrito (a palavra) para a 

performance teatral e da performance para a gravação em vídeo ou vice-versa. A re-criação permeia 

todo o processo, pois Beckett não somente traduziu mas também reescreveu as suas peças teatrais e 

televisuais a partir das produções que acompanhou na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França e 

dirigiu no Schiller Theatre de Berlim e na emissora de televisão Süddeustcher Rundfunk em Sttutgart.   

Ballogh (1996:36-41) afirma que na transmutação o mesmo conteúdo transita de um texto a 

outro, porém é necessário que o texto transcriado responda como um texto estético por si só, 

independente do texto que lhe deu origem. Na literatura, Santiago (apud Johnson, 1982:10) 

denomina o original de “forma-prisão”. No caso do teatro, não somente o texto com os monólogos ou 

diálogos fazem parte desta forma-prisão, mas também as rubricas, ou instruções de encenação das 

peças, que constróem o espaço imaginário visualizado pelo criador. Ramos (1999:77) argumenta que 

as rubricas e os diálogos são igualmente importantes na composição do texto teatral beckettiano e 

defende que se elas não forem respeitadas, a performance e o sentido da peça são inviabilizadas.  

Na performance, o texto teatral escrito se transforma em comunicação oral e gestual e a 

presença de um corpo é indispensável na construção do espaço de ficção (Zumthor, 2000:45-50). 

Este espaço de ficção construído pelo actor é o que se chama de teatralidade e que, em cada 

performance, se apresenta de uma maneira nova e diferenciada. Porém, esta apenas se efetiva se 

houver o conhecimento da audiência, isto é, a performance necessita daquele que desempenha e 

daquele que contempla para que aconteça.   

Na gravação electrónica, a imagem captada a partir da performance fragmenta o espaço de 

ficção, intermedia a presença do actor e reorganiza a linearidade temporal de uma maneira própria, 

podendo ser conservada ad infinitum. O palco, como meio, apresenta o espaço entre as três paredes, 

as luzes e o som para a performance ao vivo dos actores, enquanto o meio audiovisual mostra o 

espaço em que os personagens actuam por intermédio dos ângulos, enquadramentos e movimentos 

de câmara, que enfatizam gestos e expressões, somados ao som, à iluminação e à edição, que 

reconfigura a organização espacio-temporal.  

A criação beckettiana prima pelo uso dos meios não somente como veículos de exibição, mas 

também como parte integrante da expressão artística. Quando Beckett começou a experimentar no 
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meio radiofónico e no meio teatral na década de 50 do século passado, os pedidos de concessão dos 

direitos autorais para adaptações em diversos meios começaram a ser bastante freqüentes. De 

antemão, Beckett era contrário às adaptações de suas peças porque acreditava que o meio dialogava 

de tal forma com a performance que a transcriação não conseguiria exprimir este diálogo.  

Em 1963, Beckett permitiu que a televisão francesa RTF adaptasse a sua própria tradução da 

peça de rádio All that Fall, intitulada Tous ceux qui tombent e dirigida por Robert Pinger. Beckett ficou 

muito insatisfeito com o resultado porque esta é uma “peça para vozes e não para corpos”, por isso 

não funcionava num meio que mostrava os personagens. Para Beckett, “to act is to kill it”
1

. Após 

assistir à adaptação, Beckett escreveu a seguinte nota para o agente John Barber da Curtis Brown: 

“Num momento de fraqueza, eu permiti que a televisão francesa gravasse All that Fall e o resultado foi 

desastroso”. Por isso, quando o realizador Ingmar Bergman pediu permissão para adaptar as duas 

peças de rádio, All That Fall e Embers, Beckett não a concedeu (Knowlson, 1997: 505,799). Ainda 

assim, em 1976, a versão televisual da peça Play foi cogitada para ser exibida no programa The Lively 

Arts da BBC, mas não foi aprovada pelo autor, que acabou escrevendo a tele-peça ...but the clouds... 

para compor a trilogia que seria intitulada Shades.  

Por outro lado, percebe-se que as obras de Beckett apresentam uma espécie de diálogo entre 

os meios como, por exemplo, em Krapp’s last tape, Rockaby e That Time, em que a linguagem teatral 

dialoga com a tecnologia de gravação de voz. Nas peças teatrais, Beckett começa a usar indicações 

de guiões audiovisuais como, por exemplo, em Not I, em que se encontra a seguinte marcação de 

cena: “Stage in darkness but for MOUTH, (...) faintly lit from close-up and below (...)” 

(Beckett,1990:376)
2

. Também são comuns outras indicações de angulações como, por exemplo, visto 

de baixo ou visto de cima e efeitos como fade up e fade out. Na verdade, o próprio texto incorpora 

algumas destas expressões, como na peça A Piece of Monologue, em que o personagem do locutor 

diz: “Seen from above” e “Fade.” (Beckett,1990:428-9) e em What Where, em que a personagem V 

indica quando Bam aparece e desaparece do ecrã com as expressões “I switch on” e “I switch off” 

(Beckett,1990:470). 

Apesar da restrição à adaptação de suas obras, Beckett permitiu que as peças teatrais Not I e What 

Where fossem transcriadas para a televisão, sendo que ele até mesmo participou das produções. 

Considerando principalmente a fragmentação do corpo dos personagens, percebe-se que as metáforas 

visuais das duas peças se adaptam muito bem à televisão. Tal foi o sucesso da re-criação que as 

futuras produções teatrais foram influenciadas pelo meio audiovisual. 

  

GÉNESE 

 

A peça de teatro Not I apresenta a performance de dois personagens, a Boca e o Ouvinte. 

Todo o palco encontra-se na escuridão, a não ser pelo foco de luz na Boca, que se encontra suspensa 

a aproximadamente 2,5m do solo no lado direito, e no Ouvinte, que está em pé e fracamente 

                                                 
1
 “encená-la é matá-la.” Todas as traduções deste artigo foram realizadas pela autora. 

2
 “palco na escuridão, com exceção da BOCA, (...) pouco iluminada no close-up e abaixo (...)”  
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iluminado a aproximadamente 1,20m do solo no lado esquerdo. O Ouvinte está vestido com um 

roupão preto da cabeça aos pés e permanece imóvel, olhando para a Boca, durante quase toda a 

peça. A Boca está falando de si mesma, mas toda a sua verborragia acontece na terceira pessoa e em 

cada uma das quatro vezes em que ela afirma: “what?.. who?.. no!.. she!..”
3

, o Ouvinte levanta os 

braços numa atitude impotente e cheia de piedade. Nas notas do guião, Beckett (1990:375) afirma 

que o Ouvinte levanta os braços somente para que a Boca possa se recuperar de sua recusa veemente 

em abandonar o discurso na terceira pessoa. 

A criação de Not I foi inspirada na obra A decapitação de São João Batista, do pintor italiano 

Caravaggio.
4 

Numa viagem a Malta alguns meses antes da escritura de Not I, Beckett visitou a 

Catedral de São João Batista, em Valetta, onde se encontra o original que o inspirou na criação da 

boca descorporificada da peça. 

Na pintura, o degolamento de São João Batista apresenta algumas características que podem 

ser relacionadas com a obra de Beckett. Em termos imagéticos, pode-se traçar um paralelo entre a 

cabeça degolada de São João Batista e a boca sem corpo de Not I, e entre a figura do Ouvinte, que 

presencia calado a verborragia de Boca e a imagem dos dois homens curiosos que assistem ao 

degolamento. O Ouvinte também pode ser relacionado com a mulher que, apavorada, tapa os ouvidos 

ao invés de vendar os olhos para não ver a cena brutal. Este mesmo gesto foi usado pelo Ouvinte na 

produção teatral francesa de 1976. 

Uma outra fonte de inspiração da peça provém de uma visita à El Jadida, em Marrocos, onde 

Beckett avistou uma figura solitária vestida com um djellaba
5

 e encostada na parede numa posição 

que parecia estar escutando atentamente algum ruído. Mais tarde, Beckett ficou sabendo que se 

tratava na verdade de uma mulher que estava esperando o seu filho sair da escola (Brater,1975:50). 

Pountney (1998:92) afirma que a peça Not I foi desenvolvida a partir dos rascunhos de uma 

peça inacabada que Beckett escreveu em 1963, cujo manuscrito
6

 intitula-se Kilcool. Kilcoole (com a 

letra e no final) é o nome de um pequeno balneário ao sul da cidade de Dublin, entre Greystones e 

Wicklow. O manuscrito consta de um livro de anotações em que se encontra um monólogo escrito 

para uma voz feminina que conta as suas lembranças de Kilcoole. Duas vozes narram estas 

lembranças, uma voz normal, que parece estar ciente da sua situação, e uma outra voz simulada, que 

tenta convencer-se a si mesma da ficção, mas não consegue. Percebe-se uma estreita relação entre 

estas duas vozes e a performance de Boca em Not I, que pode ser exemplificada pela seguinte 

passagem:  a voz normal fala: “How is that - (pause) How is it you can’t one cannot see the – (pause) 

– the cause ...” e a voz simulada responde, aterrorizada: “... (assumed voice, vehement) Take it away! 

Go away! (Panting) XXXXX Turn it off!”
7

 (Pountney,1998:93). Apesar de não haver duas vozes em 

                                                 
3
 “o quê?.. quem?.. não!.. ela!..” (Beckett, 1990:377-382) 

4
 Numa carta ao seu amigo pintor Avigdor Arikha, Beckett confirma que a imagem de Not I foi influenciada por esta obra. 

(Knowlson, 1997:588) 

5
 Este é um tipo de roupão com gorro que os marroquinos usam durante o inverno. Quando eles estão nos pequenos cômodos 

em que fazem as suas orações nas pequenas vielas dos centros das cidades, tem-se a impressão de que estão conspirando, 

devido ao seu silêncio e à sua postura.   

6
 Este manuscrito está arquivado no setor de manuscritos da biblioteca do Trinity College Dublin. 

7
 “Como é que – (pausa) Como é que você não pode alguém não pode ver a - (pausa) - a causa...” e “...(voz simulada, 

impetuosa) Leve isto embora! Vá embora! (Arquejando) XXXX Afaste isto!”  
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Not I, Boca se recusa a se expressar na primeira pessoa e, portanto, a assumir a sua identidade da 

mesma maneira que a voz simulada do manuscrito, que somente fala de si mesma na terceira 

pessoa
8

.  

Outra similaridade que pode ser apontada entre os dois textos é que a voz simulada afirma 

que há alguém dentro dela tentando sair: “someone in me, trying to get out, saying let me out...” e 

repete: “Let me out! Let me out!”
9

 (Pountney,1998:98), que pode ser relacionado com a abertura de 

Not I em que a Boca afirma: “....out... into this world... world... tiny little thing...“
10

 (Beckett, 

1990:376).  

De modo geral, a Irlanda sempre foi uma fonte de inspiração presente na obra de Beckett. 

Numa carta para Deirdre Bair (apud Knowlson,1997:590), uma de suas biógrafas, Beckett afirma que 

conhecia uma mulher como aquela de Not I no seu país: 

 

“I knew that woman from Ireland. I knew who she was – not “she” specifically, one single 

woman, but there were so many of those old crones, stumbling down the lanes, in the ditches, 

beside the hedgerows. Ireland is full of them. And I heard “her” saying what I wrote in Not I. I 

actually heard it.” 
11

 

 

Além da referência à sua terra natal no manuscrito Kilcool, o próprio texto da peça tem uma 

referência a Croker’s Acres, um local próximo à pista de corrida de cavalos de Leopardstown, que fica 

perto de onde Beckett vivia em Dublin.  

Nas indicações do manuscrito para a encenação da peça constata-se uma característica que 

se tornou recorrente em outras peças de teatro beckettianas, que é a iluminação de apenas um rosto 

num palco coberto pela escuridão
12

. Na peça That time (1975), “irmã” de Not I (Beckett apud 

Pountney,1998:92), encontra-se o rosto do Ouvinte suspenso na escuridão escutando as suas 

memórias que advêm de três fontes de áudio distintas: A, B e C. O mesmo acontece na peça What 

Where em que Bam, Bem, Bim e Bom são quatro rostos-personagens.       

Porém, em termos de origem, talvez a relação intersemiótica mais pertinente a ser traçada 

seja entre Not I e as obras do artista irlandês Francis Bacon
13

 que trabalham com o tema do grito, 

principalmente a série de estudos dedicada aos papas. Bacon, como Beckett, emigrou da Irlanda 

ainda jovem e não se sentia confortável na cultura irlandesa, principalmente devido ao 

conservadorismo da Igreja Católica e ao preconceito pelo fato de ser homossexual. O grito tem uma 

importância vital na sua obra. É a forma mais elementar da expressão humana de dor e sofrimento e 

                                                 
8
 “talks of herself in 3rd person” (Pountney,1998:93). 

9
 “alguém em mim, tentando sair para fora, dizendo deixe-me sair...” e “deixe-me sair! Deixe-me sair!” 

10
 “... fora... dentro deste mundo... mundo... coisinha pequena...” 

11
 “Eu conhecia aquela mulher da Irlanda. Eu sabia quem ela era – não “ela” especificamente, uma certa mulher, mas havia 

várias daquelas velhas, cambaleando nas vielas, nas valetas, ao lado das cercas vivas. A Irlanda é cheia delas. E eu “a” ouvi 

dizendo o que eu escrevi em Not I. Na verdade eu ouvi”. 

12
 “Old woman’s face, 4ft. above stage level, slightly off centre, lit by strong steady light – Body not visible. Stage in darkness. 

Nothing visible but the face” (Pountney, 1998:92). 

13
 Bacon também fez alguns estudos a partir da imagem do grito da mulher no filme O Encouraçado Potemkim (1922) de Sergei 

Eisenstein. 
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requer muita precisão e concentração para ser retratado em termos pictóricos. Schmeid (1996) afirma 

que: 

 

“In some of the heads that precede Pope II, 1951, Bacon condenses the features to the point 

where only the gaping mouth remains, emitting a noise that could be a scream or a groan, 

depending on how the image is read.”
14

 

 

Em Not I, a boca, “tiny little thing”, foi expelida no mundo como o berro da criança quando 

nasce. No meio audiovisual, o grito da Boca não só ocupa todo o espaço do ecrã, mas também 

adquire uma outra corporeidade a partir das suas configurações gráficas. 

A sinopse da peça é dividida em cinco partes temáticas: 1. Nascimento prematuro de pais 

desconhecidos, os quais ela nunca amou na vida. Aos setenta anos colhe prímulas silvestres nos 

campos, quando se vê no escuro. 2. Nenhum sentimento, apenas o zumbido na sua cabeça, ela pensa 

que está sendo punida pelos seus pecados, mas percebe que não está sofrendo, pensa que deve 

gemer, mas não consegue emitir nenhum som. Tudo está silencioso a não ser pelo zumbido. Ela está 

imóvel, mas os seus olhos abrem-se e fecham-se. Cenas da vida 1 (no campo). Ouve uma voz 

ininteligível. 3. Pelo sotaque parece que a voz é sua. Cenas da vida 2 (no shopping center), tenta 

convencer-se de que a  voz não é sua, desiste quando os lábios começam a mover-se, tem medo de 

que a aflição volte. 4. A aflição não pode continuar. Descrição da voz ininteligível que não se cala. 

Reza para que ela se cale. Cenas da vida 5 (Croker’s Acres). A sua mente tenta agarrar-se a qualquer 

coisa desesperadamente. Cenas da vida 1 (campo). Será que ela deve contar alguma coisa? Cenas da 

vida 4 (sala do tribunal) Cenas da vida 1 (campo) 5. Será que ela deve pensar em algo? Não como 

antes. Cenas da vida 5 (ela corre para contar), a aflição piora: descreve-a novamente. Reza por tudo 

para parar: sem resposta. Cenas da vida 1 (campo) de novo. (Pountney, 1998:247). 

O fluxo de palavras começa de forma narrativa, com a Boca contando o seu nascimento, mas 

imediatamente ela fala que tem setenta anos e que se encontra no escuro. O texto, construído entre 

reticências, intercala a descrição das suas experiências de vida com os zumbidos que ouve e a aflição 

que sente, da qual tenta livrar-se, mas não consegue. Boca, assim como o personagem Krapp de 

Krapp’s last tape, o personagem V de Rockaby (1980) ou as vozes A, B e C do Ouvinte de That Time, 

narra o seu passado de forma fragmentada. Porém, nesta peça, a voz não é extra-diegética, ela 

provém da boca que se tornou o próprio personagem.   

A existência da Boca, não só como um órgão do corpo, mas também como personagem, está 

relacionada ao seu discurso. Isto se evidencia quando afirma: “the whole being... hanging on its 

words...”
15

 porém, ela não admite a sua identidade e refere-se a si mesma na terceira pessoa, dando a 

impressão de que uma outra voz está recordando, interrompendo e corrigindo o seu relato. Num 

determinado momento, ela admite que é o seu discurso: “... then finally had to admit... could be none 

                                                 
14

 “Em algumas das cabeças que antecedem Papa II, 1951, Bacon condensa as feições fisionômicas de modo que resta 

somente a boca aberta emitindo um barulho que pode ser um grito ou um gemido, dependendo de como a imagem é lida”.  
15

 “todo o ser... suspenso em suas palavras...” 
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other... than her own... certain vowel sounds...”, mas imediatamente se recusa novamente: “it was not 

hers at all... not her voice at all...”
16

 (Beckett, 1990:379) 

Porém, quando a Boca toma consciência de suas partes e identifica o movimento dos lábios, 

das bochechas, dos maxilares, da face, da língua e da “boca em fogo”, sem os quais o discurso não 

se efetiva, percebe-se que a Boca (o narrador) e a voz que fala “dela” (o sujeito da narrativa) não 

podem estar separadas. Com isso, a experiência que está sendo recontada é a mesma que está sendo 

observada.  

Apesar do texto ter sido dividido em cinco partes inteligíveis, a velocidade com que a Boca 

jorra os sons faz com que as palavras percam o sentido, afinal elas não expressam nada. Apenas 

alguns sons repetidos apresentam um significado, principalmente a frase: “what?.. who?.. no!.. she!..”, 

em que a Boca recusa-se a admitir a sua própria existência. Na peça, o Ouvinte levanta os braços 

todas as quatro vezes em que a Boca fala esta frase. Na versão televisual, como o Ouvinte foi omitido, 

a indagação ganha um outro sentido, pois é transferida para a audiência que vê, ouve, experiencia os 

sons e as imagens de Boca, mas não entende cognitivamente o seu discurso. A performance é tão 

hipnotizante que já não interessa mais o que ela fala, uma vez que o texto é repetitivo e reincidente, 

mas as formas que a boca adquire.  

É importante ressaltar que uma das preocupações de Beckett era justamente fazer com que a 

peça trabalhasse com as emoções da audiência e não com o seu intelecto. Neste sentido, o discurso 

de Boca não é para ser entendido, mas para ser vivenciado pois a boca ganha uma forma gráfica e 

comunica a sua mensagem plasticamente.  

Em outros trabalhos, principalmente literários, como a trilogia Molloy, Malone dies e The 

Unnamable, Beckett lida com a questão do discurso e o paradoxo entre a incapacidade das palavras 

de expressar idéias e o fato delas não se calarem. Como pode ser visto nesta passagem do livro The 

Unnamable
17

, não apenas a capacidade expressiva das palavras como também a identidade do 

discurso é explorada: 

 

“Two holes and me in the middle, slightly choked. Or a single one, entrance and exit, where 

the words swarm and jostle like ants, hasty, indifferent, bringing nothing, taking nothing away, 

too light to leave a mark. I shall not say I again, ever again, its too farcical. I shall put it in its 

place, whenever I hear it, the third person, if I think of it” (Beckett,1997:358)18. 

 

Em Not I, o paradoxo beckettiano é explicitado mais uma vez, pois Boca não consegue parar 

a sua verborragia, mesmo não entendendo o que está falando. Como pode ser percebido no seguinte 

fragmento: 

                                                 
16

  “e teve finalmente que admitir... não poderia ser mais ninguém... que ela mesma... alguns sons de vogais...” e “não era ela 

de modo algum... não era a voz dela de jeito nenhum...” 
17

 Knowlson & Pilling (1979:197) afirmam que este livro também foi uma fonte de inspiração de Not I. 

18
 “Dois buracos e eu no meio, levemente sufocado. Ou somente um, entrada e saída, onde as palavras se aglomeram e se 

esbarram como formigas, indiferentes, trazendo nada, levando nada embora, muito leves para deixarem uma marca. Eu não 

devo dizer eu novamente, nunca mais, é muito ridículo. Eu devo colocar isto no seu lugar, sempre que a ouvir, a terceira pessoa, 

se eu pensar sobre isto”. 
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“stream of words... in her ear... pratically in her ear... not catching the half... not the quarter... 

no idea what she’s saying... imagine!.. no idea what she’s saying!.. and can’t stop” (Beckett, 

1990:380)
19

.  

 

Como Knowlson & Pilling (1979:205) sugerem, a Boca e a audiência, de uma certa forma, adquirem 

o mesmo estatuto, pois ambas estão tentando entender o que se passa.  

 

ENTRE O TEATRO E A TELEVISÃO 

 

No teatro, a estréia da peça foi feita em Nova York, com a encenação de Alan Schneider e 

com Jessica Tandy no papel de Boca. A actriz afirma que foi muito difícil fazer este papel e que não 

foi, de forma alguma, uma experiência prazerosa. A produção da peça sempre se mostrou um 

problema, pois a boca deveria ser focalizada pela luz e a cabeça não podia se mexer, da mesma 

maneira que nenhuma outra parte do corpo da actriz podia ser mostrada. No caso da produção 

americana, Tandy tinha um teleprompter na sua frente em que lia as palavras e principalmente os 

pontos, pois nas peças beckettianas as pausas e os silêncios são muito importantes. A actriz insistia em 

saber qual o significado das palavras que Beckett tinha escrito e isto irritava-lhe um pouco, pois ele 

nunca sabia explicar o que tinha criado. Quando Schneider lhe perguntou quem era Godot na peça 

Waiting for Godot, Beckett respondeu que se soubesse teria explicado na peça. (Pountney,1998:102) 

Esta é uma das razões que fez com que Beckett tivesse um relacionamento profissional tão 

duradouro e produtivo com Billy Whitelaw
20

, a actriz inglesa que protagonizou Boca no palco do Royal 

Court Theatre em Londres, pois ela nunca lhe perguntava o significado das suas peças. Para Whitelaw 

(Kalb,1991:235), as palavras tinham um ritmo próprio que deveria ser respeitado para que elas fossem 

encenadas da maneira que tinham sido imaginadas e o seu corpo servia apenas como um instrumento 

regido pelo maestro Beckett. A actriz passou por várias privações devido ao aparato em que foi 

submetida para encenar a peça. A cadeira em que se encontrava com os olhos vendados e a cabeça 

presa parecia uma cadeira elétrica. Ela relata que:  

 

“... when the blindfold went on and I was stuck half-way up the stage, I think I had sensory 

deprivation. The very first time I did it, I went to pieces. I think I had no body; I could not relate 

to where I was; and, going at that speed, I was becoming very dizzy and felt like an astronaut 

tumbling into space... I swore to God I was falling, falling...” (Knowlson, 1978:87).
21

 

 

Por sua natureza enigmática e hipnotizante, Not I foi encenada em vários países, mas para 

Beckett a melhor versão da peça e, de uma certa maneira, a versão definitiva foi realizada pela 

                                                 
19

 “fluxo de palavras... no ouvido dela... praticamente no ouvido dela... não entendendo a metade... nem um quarto... não tem 

idéia do que ela está dizendo... imagina!.. não tem idéia do que ela está dizendo...e não pode parar...” 
20

 A peça Footfalls (1975) foi escrita especialmente para ela.  

21
 “Acho que tive privação sensorial quando a venda foi colocada e eu estava presa no meio do palco. A primeira vez que 

representei, me senti em frangalhos. Eu senti que eu não tinha corpo; não sabia onde estava. Estava ficando tonta ao falar 

naquela velocidade. Senti-me como um astronauta em queda no espaço... Eu juro por Deus que estava caindo,caindo...” 
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televisão BBC (Bishop, 1987:168). Em 1973, Beckett tinha concedido os direitos autorais para que a 

adaptação de Not I fosse feita depois do término da temporada no Royal Court Theatre. A tele-peça 

seria produzida pela BBC, desde que fosse aprovada por ele e pela actriz Billie Whitelaw. Em 1975, o 

produtor Tristam Powell gravou um piloto em que somente a boca de Whitelaw aparecia em close-up. 

O personagem do Ouvinte já havia sido eliminado na produção francesa de 1975, protagonizada por 

Madeleine Renaud com encenação de Jean-Louis Barrault e supervisão de Beckett, devido ao facto do 

palco do Teatro Petit Orsay ser muito pequeno para acomodar os dois personagens. Apesar do 

personagem ter sido reinserido em produções futuras, Ben-Zvi (1990:244) declara que os seus 

movimentos nunca funcionaram de forma satisfatória.   

Com a aprovação da idéia, a transcriação foi gravada em 1976 sob a direcção de Anthony 

Page e supervisão de Beckett. O texto teatral de Not I pode ser visto como uma “forma-prisão” a partir 

do qual a equipa de produção da BBC gravou um plano-sequência da performance da boca de 

Whitelaw, em close-up, expelindo todos aqueles sons, mas sem a presença do Ouvinte, que se tornou 

então o olho da própria câmera e, por consequência, da audiência.  

O olhar do Ouvinte ao presenciar a performance de Boca no teatro é transcriada no olhar fixo 

da câmera, que observa os seus movimentos incessantes e se projeta no próprio olhar da audiência. 

Esta, atónita e surpresa, aprecia ao mesmo tempo em que se sente desconfortável e aterrorizada com 

a performance. Diferentemente da câmera-olho perseguidora que participa da cena no filme intitulado 

Film e na tele-peça Eh Joe, a câmera em Not I age voyeuristicamente, observando a verborragia 

grotesca de Boca.     

No teatro, a audiência se esforça para ouvir e focalizar a imagem minimalista vista no palco 

imerso na escuridão e, assim como a Boca, tenta entender o que aconteceu e está a acontecer com 

ela. Na televisão, a Boca ganha uma outra dimensão ao invadir e preencher a tela num close-up que a 

transforma em mais do que uma boca descorporificada e perdida no escuro. Durante os ensaios em 

Londres, no Ealing Studios, Beckett comentou com Pilling (Knowlson & Pilling, 1979:200) que a boca 

se parecia com uma grande vagina aberta. Ao adquirir esta forma, o buraco em movimento que se vê 

no ecrã pode ser qualquer orifício do corpo expelindo excrementos, o que é sugerido inclusive pelo 

próprio texto nas seguintes expressões: “nearest lavatory... start pouring it out... steady stream... mad 

stuff... half of the vowels wrong...”
22

 (Beckett, 1990:382). 

O teatro, principalmente a dramaturgia convencional, é baseado em personagens e o corpo 

do actor é trabalhado para expressar as características psicológicas do personagem por meio das 

acções do enredo. O corpo, como meio, se articula com os outros elementos da linguagem teatral 

para contar a história. No teatro de Beckett o que ocorre é um pouco diferente porque o corpo é 

fragmentado e considerado como matéria-prima para ser modificada, esculpida, distorcida e moldada 

da mesma maneira que o espaço, os objetos, a iluminação e a linguagem (Chabert, 1982:23-4). Este 

fragmento do corpo torna-se o próprio personagem e, no caso de Not I, justamente o órgão emissor 

da fala é escolhido para este empreendimento. Ben-Zvi (1990:244) salienta que neste sentido Beckett 

                                                 
22

 “a privada mais próxima... começa a despejar... fluxo incessante... coisa louca... metade das vogais erradas...”  
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revoluciona o teatro, pois o órgão emissor das palavras que geram a acção constituinte do género 

dramático torna-se não apenas um veículo, mas a fonte da própria acção. 

No meio audiovisual, a boca como fonte da acção é intermediada pelo aparato tecnológico e 

se torna mais agressiva. Ela cria um contraponto com o meio das cabeças falantes no sentido em que 

se identifica com o seu modo de comunicação ao mesmo tempo em que gera um certo 

estranhamento porque rompe com a familiaridade e a intimidade que são características inerentes ao 

meio.  

 

NOTA FINAL 

 

Apesar de não apreciar as transcriações, é certo que Beckett transcriou a peça de teatro Not I com 

muito sucesso para o meio audiovisual, sendo que esta ainda foi transcriada para a televisão e o 

cinema como parte dos filmes produzidos para o projecto Beckett on Film, lançado em 2000. O filme 

foi realizado pelo irlandês Neil Jordan com a actriz Julianne Moore como Boca, mas isso já é assunto 

para outro artigo. 
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I 

SENTIDOS DO FRAGMENTÁRIO 

 

 

Embora encontremos características de uma escrita fragmentária já em Lautréamont, 

Nietzsche, Rimbaud, entre muitos outros, foi no século XX que o fragmento se tornou uma marca 

específica da modernidade, instalando-se como prática desde Artaud e os surrealistas a Paul Valéry e 

Maurice Blanchot, alastrando-se das belas-artes à poesia, da filosofia à literatura. O fragmento não é 

um género literário mas uma prática: o princípio da descontinuidade associado ao fragmento assume-

se como uma forma de pensamento oposta à linearidade, baseada nos princípios da identidade, 

continuidade, ordem e simplificação.  

Procura-se aqui a configuração de um conceito de fragmento autónomo, que não restitui, que 

não trabalha tendo por referência o lacunar, mas que é sempre um gesto de produção a começar, 

rompendo com um rosto, um dominante, marcando uma nova ordem de coisas, uma nova 

constelação.  

Digamos que a este conceito de fragmento, o fragmento enquanto fracção de uma qualquer 

totalidade, não se ajusta. Este fragmento livre, dotado de autonomia, não parte de uma 

fragmentação, não é um vestígio de algo, mas o começo de algo. Falamos de qualquer coisa que se 

pretende fazer ressoar com aquilo a que Gilles Deleuze chamou acontecimento.  A produção do 

sentido, em Gilles Deleuze, está associada a uma prática que não assenta necessariamente numa arte 

do descontínuo e sim do contínuo, puro e simples: linha de devir, como ele lhe chama, fluxo contínuo 

feito de intensidades e afectos. O sentido não se acha no fragmentário (que se refere sempre a um 
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modelo perdido cuja ausência, muitas vezes se exibe permanentemente) mas rizomaticamente, num 

plano caracterizado pela multiplicação de centros cujas funções, transitórias, se caracterizam pela 

subserviência a um trajecto intensivo.   

Não é o fragmento em si que fragmenta algum tipo de unidade ou de estrutura unitária, mas - 

desfeita esta estrutura - restam-nos fragmentos soltos, aparentemente desligados uns dos outros, e 

sem estrutura de ligação entre si. Ora, o fragmento a que chamámos fragmento livre, será algo de 

solto, desligado, sem sentido? Precisamente, não e sim: o fragmento que aqui tentamos configurar 

caracteriza-se por um non-sense de base ou pela ausência originária de significado ou de significação. 

Esta virgindade de sentido, se quisermos, é aquilo que faz do fragmento, nesta acepção, um pedaço 

de sentido no estado puro. Digamos que há uma virtualidade de sentido em todo o non-sense: é esta 

acepção de fragmento que aqui nos pode interessar. 

Nesta acepção livre de fragmento – a que nos importa aqui – enquanto non-sense virtual, um 

fragmento não diz respeito à parte de uma ausente totalidade orgânica, mas também não é 

atomizável em si: a sua modalidade é a da abertura, está numa permanente comunicação com o 

exterior, com aquilo que lhe é essencialmente heterogéneo e múltiplo. Na lógica do sentido do 

fragmento-livre rompeu-se com o domínio de um rosto dominante, isto representa uma ruptura do 

pensamento com uma certa lógica: morreu a filiação. Instaurou-se uma nova ordem de coisas, a partir 

de uma heterogeneidade, mas de uma heterogeneidade consistente. 

 

 

II  

OS ANDAIMES FICCIONAIS DA NOSSA VIDA REAL 

 

1. Ilusionismo 

 

O modo como habitualmente vivemos e acedemos ao real, parte de uma ilusão: a ideia que 

controlamos a nossa vida. Esta ideia parece produzir-se, de forma inexplícita, no seio da crença mais 

ou menos racional de que o nosso acesso ao real é um acesso fundado em teses inquestionáveis, 

determinado por um conjunto de regras ou funções essencialmente constantes. Blaise Pascal 

descreveu, nos Pensées, a forma como acedemos às coisas ou ao real como uma forma 

essencialmente marcada por uma inconstância: « Inconstância. As coisas têm diversas qualidades e a 

alma diversas inclinações, pois nada do que se oferece à alma é simples e a alma nunca se oferece a 

nenhum sujeito. É por esta razão que choramos e rimos de uma mesma coisa. » Rir e chorar de uma 

mesma coisa, tem a ver com um descontrolo essencial da nossa vida com que habitualmente não 

contamos, pois a necessidade de controlar o real leva precisamente à produção de uma camada de 

sentido que se constitui como uma realidade essencialmente conhecida, controlada e dominada. 

Habitualmente não pensamos a nossa vida de forma fraccionada, momento a momento por exemplo, 

ou como um amontoado de acontecimentos dispersos, mas supomos ter plena consciência da nossa 

existência. 

  A forma como damos sentido à nossa vida passa, quer pela ideia de uma consciência 
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unificadora (a minha consciência / a minha vida), quer por uma localização desta mesma consciência 

ou desta minha vida num determinado ponto da linha temporal, cujo ponto de referência é o ‘agora’, 

a partir do qual se organizam um ‘antes’ e um ‘depois’. Isto todos sabemos, que « Eu » sou Eu, que 

«Tu » és tu, que ontem é passado e que a « minha vida » como « a tua », teve um princípio, tem um 

meio e terá um fim. Obviamente que há teses inexplícitas de sentido com que contamos sempre para 

levarmos quotidianamente a cabo este projecto de vida: por exemplo, não contamos com buracos 

negros do tipo « rir e chorar de uma mesma coisa », nem com acontecimentos fora do nosso domínio 

temporal como aqueles que nos acontecem nos sonhos (não sermos capazes de localizar 

temporalmente um acontecimento, por exemplo) ou mesmo acordados (o déja vu, para dar um 

exemplo comum); ou então, pelo contrário, contamos com teses inexplícitas de sentido, como por 

exemplo, a ideia de que somos eternos: foi o que aconteceu ao velho rei da peça de Ionesco Le Roi se 

meurt. Era um rei poderoso e muito ocupado, tão ocupado que acaba por acreditar num presente 

eterno. A produção de um tempo fantasma deste tipo, de uma ilusão de eternidade, liga-se a uma 

necessidade subjectiva, para usar uma expressão de Kant, que torne o empreendimento da nossa vida 

exequível – ou seja – é uma ilusão que nos ajuda a viver no seio de uma determinada ordem. A nossa 

vida está constituída como um projecto relativamente controlado, sabemos mais ou menos o que 

estaremos a fazer daqui a cinco anos, há mesmo quem o saiba perfeitamente, mas mesmo aqueles 

que se consideram mais ‘livres’ acabam por entrar neste jogo, por razões que os ultrapassam: como 

não entrar no jogo ficcional da nossa vida? Começamos a contar a história da nossa vida mesmo 

antes de a viver. Pergunta-se a uma criança de cinco anos o que vai ser quando for grande. Ora, o que 

a criança percebe naquele momento é que é um dinossauro poderosíssimo e, logo depois, um 

astronauta. Ela diz: quero ser um astronauta. E respostas destas podem, mesmo aos cinco anos de 

idade, sair-lhe muito caras.  Obviamente que há coisas que não controlamos, que há acontecimentos 

que nos ultrapassam, que há desastres: qualquer coisa como um nível cujo acesso nos é interdito, mas 

com o qual nos relacionamos apenas esporadicamente. De facto, o nível de coisas que nos aparece 

como acasos fortuitos é um caminho que geralmente não consideramos, a não ser nos momentos de 

lapso ou em que somos apanhados num imprevisto: um choque, uma ruptura, um acidente. Mas o 

que acontece é que, mesmo estes pequenos imprevistos, estão na sua grande maioria já previstos e 

são qualquer coisa de controlável, dentro do maciço edifício de certezas em que habitamos. O que 

importa é que esta construção se nos apresente como aparentemente sólida, porto seguro, que nos 

ajuda a dar um sentido às coisas e a tê-las como uma realidade constante e determinada. 

 

2. Contos de fadas: simplificar, polarizar, identificar? 

 

Para Bruno Bettelheim, psicanalista, os contos de fadas têm como função ajudar as crianças a 

construir esta espécie de ‘bom porto’ ou de ‘porto seguro’ (1) no qual possam alicerçar os andaimes 

da sua vida. Para este autor, «só na idade adulta é que uma compreensão inteligente do sentido da 

existência de cada um neste mundo se pode obter» e não se pode querer impor a uma criança que ela 

funcione como um adulto, pois ela ainda não tem constituídas bases racionais para tal. Os Contos de 

Fadas são, então, segundo Bettelheim, a melhor forma de preparar a criança para o complexo mundo 
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dos adultos, ou seja, para se compreender a si própria e ao complexo mundo que vai enfrentar, a 

criança tem de ser ajudada a construir um sentido, tem que ser orientada. Ela precisa de uma 

educação moral em que com subtileza apenas se lhe transmitam as vantagens de um comportamento 

moral (...) e encontra esse género de sentido nos contos de fadas. Porquê os contos de fadas? Em 

primeiro lugar, porque trazem com eles uma espécie de certificado de validade: são mais velhos que o 

mundo, contados e recontados há milénios, por isso transmitem significações manifestas e latentes 

adequadas a todos os tipos de personalidade humana – têm portanto uma validade universal, e 

comunicam de uma forma que chega ao espírito inculto da criança, assim como ao do adulto 

sofisticado. A estrutura dos contos de fadas é, segundo este psicanalista, a mais apropriada para, 

como diz, dominar os problemas psicológicos do crescimento (ultrapassagem das feridas narcísicas dos 

conflitos edipianos, das rivalidades fraternas, das dependências infantis; obtenção de um sentimento de 

personalidade e valor próprio e um senso de obrigação moral), trabalhando este material através da 

imaginação, mas a partir de uma estrutura definida por alguns princípios. 

Os contos de fadas ensinam à criança que qualquer história (incluindo a da criança) tem um 

herói (ou um cobarde, mas de preferência um herói, ou saímos do género dramático e entramos na 

sátira, segundo Bettelheim). Os contos de fadas apresentam quase sempre dilemas existenciais, por 

exemplo: «Era uma vez um rei que tinha três filhos... Quando o rei já estava velho e fraco, pensando 

no seu fim, não sabia qual dos filhos deveria herdar o seu trono» e, para se decidir, o rei dá aos filhos 

uma tarefa difícil: «o filho que melhor a desempenhar, será rei depois da minha morte» (início de As 

três penas, dos irmãos Grimm). Diz Bettelheim: Isto permite que a criança enfrente logo o problema na 

sua forma essencial, ao passo que um enredo mais complexo seria para ela mais confuso. O conto de 

fadas simplifica todas as situações. As suas personagens são definidas com clareza e os pormenores, a 

não ser que sejam muito importantes, são eliminados. 

O argumento de Bettelheim, com o qual não podemos concordar, é que a forma simplificada 

dos contos de fadas se adequa à percepção da criança, pois, segundo o autor, ela não é capaz de 

compreender uma realidade ambivalente, mas é capaz de compreender as formas simplificadas dos 

contos de fadas, cujos personagens não são ambivalentes (não choram e riem de uma mesma coisa, 

não são bons e maus ao mesmo tempo... etc.) mas são bons ou maus, estúpidos ou inteligentes, 

trabalhadores ou preguiçosos, belos ou feios – enfim, heróis ou cobardes – sem qualquer meio-termo. 

A polarização dos carácteres nos contos permite, segundo o psicanalista, que a criança saiba distingui-

los claramente (coisa que não seria possível se eles fossem desenhados à imagem e semelhança da 

realidade), facilitando a identificação (com o bom, o inteligente, o trabalhador, o belo – enfim – com o 

herói). É que as ambiguidades, diz Bettelheim, têm de esperar até que se tenha estabelecido uma 

personalidade relativamente firme, com base em identificações positivas. Esperemos que cresçam, 

portanto.  
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III 

O INDIZÍVEL DA LITERATURA  

 

Roland Barthes: figura ou a ambivalência do fragmento  

 

“A batalha da literatura é precisamente um esforço para sair das fronteiras da linguagem; é da 

margem extrema do dizível que ela se estende; é o apelo do que está fora do vocabulário que move a 

literatura”(2). 

Aquilo que move a literatura é qualquer coisa que está fora do vocabulário, fora das fronteiras 

da linguagem, e toda a sua batalha reside num esforço para sair destas fronteiras. A este indizível, a 

isto que está nas margens da língua, entre os signos e os acontecimentos, Barthes deu vários nomes: a 

figura, o incidente, o não lisível do texto. O Haïku é a forma de poesia que lhe dá corpo. Trata-se de 

um quebra ou ruptura com o discurso. Em Fragmentos de Um Discurso Amoroso, Barthes diz que o “ 

Dis-cursos é, originariamente, a acção de correr para aqui e para ali, são as idas e vindas, as “ tarefas 

”, as “ intrigas ”. Todo o discurso é uma ficção. Aquilo que rompe o discurso, descontinuando-o, é a 

figura: uma nuance no texto ou no discurso, determinada por uma certa finalidade afectiva; a figura é 

fragmentária no sentido em que se dá como um elo, uma zona de passagem, um intervalo entre 

estados de coisa.  

A lei moral, a lei de valor do lisível, segundo Barthes, é preencher as cadeias causais do 

discurso. O lisível tende sempre para a sua forma completa e acabada, envolve sempre uma partida e 

uma chegada, um percurso determinado por signos:  

“A completude: partir / viajar / chegar / ficar: a viagem está saturada. Acabar, preencher, unir, 

unificar, diríamos que é a exigência fundamental do lisível, como se um medo obsessivo o tomasse: o 

de omitir um ligamento. É o medo do esquecimento que engendra a aparência de uma lógica de 

acções: os termos e as suas acções são postos (inventados) de modo a se unirem, a se duplicarem, a 

criarem uma ilusão de continuidade (...) Diríamos que o lisível tem horror do vazio. O que seria a 

narrativa de uma viagem em que se dissesse que se continua sem ter chegado, que se viagem sem ter 

partido – onde nunca se dissesse que, tendo partido, se tinha ou não chegado? Essa narrativa seria um 

escândalo, a extenuação, por hemorragia, da lisibilidade” (3). 

  O lisível é o trabalho narrativo da memória, a invenção da continuidade: a nossa memória 

como ficção.  

 Barthes refere-se a qualquer coisa como uma impressão que se vê, para a qual não há 

palavras, «Les Heures (du jour): on le voit, pas de mots pour ces effets d'heures; c'est un pathos qui est 

entre hèméra (jour comme limité) et bios (sentiment vital) » e que, precisamente, justificam a existência 

e a necessidade do poema. Não haver palavras remete para um pathos que se situa a um nível 

anterior (no sentido fenomenológico de originário) ou pelo menos diferente do nível do signo. Estamos 

a esse nível de que Proust tanto fala quando se refere à nossa percepção como um receptáculo de 

sensações, ou que refere Bernard, nas Ondas de Virginia Woolf, quando diz: « O meu encanto e o fluir 
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espontâneo e imprevisto das minhas palavras também a mim me deliciam. Fico espantado quando 

desvendo as coisas através das palavras, e verifico que observei infinitamente mais do que aquilo que 

consigo dizer» .  

 

Este tipo de acontecimento é descrito, por Barthes, a partir do Haïku, essa forma de poesia 

japonesa intensiva, que alcança o tempo numa modalidade intervalar essencial, precisamente por dar 

a ver a génese do tempo, numa suspensão, numa passagem entre a realidade e a escrita  um estado 

intervalar em que o que está ali já não é a coisa vista, na natureza ou no mundo, mas também ainda 

não é signo, palavra  é um espaço-tempo (em japonês, Ma), um intervalo. E é nele que se produz 

sentido, esse sentido a que Bernard acede, não pela palavra enquanto puro signo, mas como que 

entre as palavras, numa torrente fluida e imprevista de pura expressividade material. 

 No Haiku produz-se qualquer coisa como um tilt (5). É aquilo a que Barthes chamou um « 

c’est ça ». Qualquer coisa que este autor descreve, na sua obra sobre a fotografia, como :   « Ce 

quelque chose a fait tilt, il a provoqué en moi un petit ébranlement, un Satori, le passage d’un vide (6) 

(…) ». Este tilt que provoca um Satori. O que é Satori?  É aquilo a que, no Zen budista, pode ser 

aproximado daquilo a que os ocidentais traduziram por palavras vagamente cristãs: ‘iluminação’, 

‘revelação’, ‘intuição’. Trata-se de uma suspensão da linguagem – da instauração de um vazio de 

sentido na linguagem. O «C’est ça» de Barthes é então uma súbita manifestação espiritual: um modo 

de aparição de um acontecimento imediatamente significante, fragmentário e descontínuo. 

 Duas características do Haïku. Por um lado o carácter de aparição, de quebra com a 

linguagem que acabámos de referir. Por outro, a ausência – nesta forma poética – de sujeito. No que 

se refere à primeira, é interessante referir aqui a noção de epifania de James Joyce. Barthes sublinha 

uma conexão entre a epifania do escritor do Ulisses e a teologia da Idade Média, fundamentalmente, 

a de S.Tomás. A epifania de Joyce, diz ele, é uma súbita revelação da quididade (7) de uma coisa 

(whatness) (8). Daqui o seu parentesco com o Satori do Zen budista e do Haïku.  

No que se refere à ausência do sujeito, voltemos ao Haïku. O tempo do Haïku é um tempo 

sem sujeito: « La lecture n’a pas d’autre moi que la totalité des haïku donc ce moi, par réfraction 

infinie, n’est jamais que le lieu de lecture » (9).  

  A Estação, o Tempo que faz ou a Hora como individuações e não como percepções de um sujeito. 

Barthes refere-se a Proust como o teórico em acto da intensidade individual: « Pour moi, la réalité est 

individuelle, ce n’est pas la jouissance avec une femme que je cherche, c’est telles femmes, ce n’est 

pas une belle cathédrale, c’est la cathédral d’Amiens » (10) . Não é do indivíduo que estamos aqui a 

falar, é de individuação. Ou seja, há como que uma passagem, precisamente, do individual para o 

particular: « C’est la cime du particulier qu’éclot le general », expressão de Proust que Barthes não se 

cansa de citar, o cume do particular que Barthes, precisamente utiliza como emblema do Haïku. 

 A individuação remete para qualquer coisa como uma heceidade. Em Mille Plateaux,  

Deleuze chama heceidades a esses acontecimentos singulares que existem em si, independentemente 

de qualquer objecto e de qualquer sujeito. Situam-se num plano que não é o plano das formas, das 

substâncias e dos sujeitos (o plano da representação), mas num plano de velocidades e de afectos 

(plano de composição ou de consistência) em que o tempo é o tempo do Aîon: tempo não pulsado, 
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que não fixa nada, tempo indefinido do instante - em que se dá a simultaneidade entre aquilo que 

acabou de acontecer (que já não é) e aquilo que está para acontecer (que ainda não é). O tempo do 

Aîon é o tempo das heceidades. Uma heceidade é um modo de ser diferente daquele de um sujeito, 

de uma coisa ou de uma substância: trata-se de uma existência particular, com uma individualidade 

perfeita  mas uma individualidade, como diz Deleuze, que não se confunde com a individualidade de 

um sujeito ou de um objecto. É uma individualidade indefinida mas determinada: « O indefinido como 

tal não marca uma indeterminação empírica, mas uma determinação de imanência ou uma 

determinabilidade transcendental. O artigo indefinido não é a indeterminação da pessoa sem ser a 

determinação do singular » (11).     

 Trata-se aqui de uma determinação de potência de devir, de uma determinação de intensidade, de 

um grau de potência de ser. São heceidades, por exemplo, uma estação, um verão ou uma hora do 

dia, que têm uma verdadeira individualidade, que não carece de nada, mas que não se confunde com 

um sujeito, por exemplo, com o sujeito que sente uma hora do dia. Virginia Woolf transmite melhor 

que ninguém este tipo de acontecimentos: em The Waves somos constantemente trespassados por 

heceidades  que não se distinguem de um sujeito que os percepcione, que se fundem num momento 

único e insubstituível de ser.  

Precisamente, o sujeito de uma tal percepção não é um sujeito fixo, um cogito cartesiano, 

mas, como diz Nietzsche, «o eu é uma pluralidade de forças quase personificadas em que, tanto uma, 

como a outra ganham o aspecto do eu; deste lugar, ele contempla as outras forças, como um sujeito 

contempla um objecto que lhe é exterior; um mundo exterior que o influencia e o determina. O ponto 

de subjectividade é móvel » (12). 

Este ponto é fundamental: a subjectividade não deve ser negada, mas assumida como móvel, 

como um tecido ou um reservatório de pontos móveis, como uma mutação descontínua de lugares. A 

individuação, como diz Barthes, é ao mesmo tempo aquilo que fortifica o sujeito na sua 

individualidade, o seu « quant à moi » e  ao mesmo tempo e no extremo contrário  aquilo que desfaz o 

sujeito, que o multiplica e pulveriza . 

 

 

IV 

VIRGINIA WOOLF: UNIDADE OU FRAGMENTO? 

 

1. A ambivalência da cena em Virginia Woolf: real e ficcional 

 

Num dos seus textos autobiográficos, Virginia Woolf procura, ao mesmo tempo que a sua 

história de vida, as formas literárias de captação do real, concluindo, aos poucos e poucos, que a 

captação de si mesma, não só da sua história enquanto algo que se possa contar, mas de si mesma 

enquanto identidade que vive e que sente, talvez passe por qualquer coisa como uma construção 

ficcional.  

Em Virginia Woolf, os elementos constitutivos de uma cena são, na maior parte dos casos, 

movimentos interiores e não exteriores, ou seja, movimentos interiores à consciência de indivíduos. Por 
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outro lado, os indivíduos em causa não estão sempre presentes na cena, ou seja, fazem parte da cena 

apresentada, quer pessoas que estão presentes naquele espaço e tempo, quer pessoas que estão 

ausentes da mesma, sendo que, desta forma, se integram na própria cena, acontecimentos de alguma 

forma secundários, que a ligam constantemente a outros tempos e a outros lugares. 

As cenas são construídas recorrendo a uma continuidade descontínua, se quisermos: os 

contínuos descritivos do personagem principal são geralmente perpassados por uma espécie de 

rasgões subtis – impressões fulminantes que invadem a cena, vindas de fora, funcionando como 

movimentos de disrupção ou interrupção : vejo pela janela alguém passar lá fora e este movimento ou 

este dado que se insere na cena, ao mesmo tempo que corta e interrompe a cena, insere-se na 

construção fragmentária da sua continuidade. É por blocos fragmentários que as cenas são 

construídas – a partir da descrição das impressões de consciência, ou seja, o carácter essencial da 

técnica de Virginia Woolf é que não são apenas descritas as impressões de um sujeito, de um indivíduo 

ou personagem – quer se trate de um personagem principal, como por exemplo, em To the Lighthouse 

(Mr. Ramsay) ou em Mrs. Dalloway (Mrs Dalloway), quer haja vários ( The Waves) -  mas reproduzem-

se, na cena, as impressões de sujeitos múltiplos e que mudam frequentemente. A forma como 

geralmente nos é apresentada uma cena é dada num desdobramento de focos, numa multiplicidade 

de pontos de vista construída em rede e não aleatoriamente. Isto significa que o acesso que o leitor 

tem a uma personagem ( Mrs Ramsay, em To The Lighthouse; Mrs. Dalloway, em Mrs Dalloway, 

qualquer uma das personagens de The Waves) passa por um percurso que parece, de alguma forma, 

estranho ou estrangeiro à consciência que se pretende descrever mas, simultaneamente, constituído 

precisamente por esses acessos – que são esses vários conteúdos que confluem para o nosso centro. 

Aproximamo-nos da realidade deste personagem a partir de uma multiplicidade de impressões 

experimentadas fora dele mesmo – fora do espaço e fora do tempo em que a cena se situa – 

construindo-se um mecanismo radical de fuga em perspectiva e em rede – que é o que nos dá o 

acesso fragmentado à cena.  

Temos, então, em Virginia Woolf, um dos exemplos mais pregnantes de um procedimento 

literário “fragmentário”, onde o cruzamento de dois métodos de representação da consciência - um 

unipessoal e outro pluripessoal – tendem a construir uma rede de pontos de vista que trabalha, a partir 

de um centro ou de uma referência, o desdobramento de pontos de vista e a sua síntese. 

 

2. Histórias feitas de pequenos nadas  

 

Virginia Woolf põe em cena acontecimentos mínimos, que não têm nada de espectacular e 

que parecem focados ao acaso: o acto de tirar as medidas de um braço, um fragmento de uma 

conversa com uma criada, uma chamada telefónica. As grandes mudanças, as reviravoltas da vida, - 

para já não falar das catástrofes – são omitidas; por outro lado ainda, em To the Lighthouse, eles são 

apenas rapidamente mencionados, sem preparação nem desenvolvimento, de passagem, e por assim 

dizer meramente a título de informação». Ou seja, se em escritores clássicos, como Flaubert, ou 

mesmo ainda Thomas Mann, ainda é a estrutura cronológica dos acontecimentos mais marcantes que 

determina a estrutura dos próprios romances, em Virginia Woolf, como tendencialmente no romance 
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moderno, focam-se e relatam-se acontecimentos mínimos, pequenos nadas sem importância – ou, 

pelo menos, cuja relevância não passa pela influência que possam ter sobre a acção ou o destino dos 

personagens.  

Ora, para que servem estes relatos de acontecimentos sem importância? 

Um acontecimento como o de tirar as medidas de um braço, em To The Lighthouse aparece 

como referência puramente cartográfica de um mapa cujo desenvolvimento não é o discorrer causal 

de um conjunto de acções de um único personagem ou de um conjunto de personagens, de forma 

contínua e numa estrutura cronológica, mas cuja função é o desdobramento de perspectiva. Trata-se 

de um acontecimento que não tem relevância em si mesmo, se quisermos, mas que funciona como 

meio - passagem ou canal – de acesso a um outro acontecimento, esse sim, geralmente, 

determinante. São meios e não fins em si mesmos: pontos de partida utilizados para o desdobramento 

de uma história.  

 

3. Momentos de ser   

 

Descrever fragmentariamente pode ligar-se a uma convicção realista: que o acesso a uma 

determinada realidade não passa necessariamente por uma descrição global, ordenada 

cronologicamente, que segue o seu objecto do início ao fim, esforçando-se por não omitir nada de 

exteriormente importante e, finalmente, dando especial relevo aos momentos de viragem da história, 

para articular a intriga numa estrutura causal; mas que, em vez dessa suposta visão de conjunto, 

qualquer fragmento, qualquer circunstância do quotidiano, tomada ao acaso, quer no espaço quer no 

tempo, poderá dar-nos a ver algo de mais essencial acerca dessa mesma realidade. É a ideia de que 

um fragmento de uma determinada realidade, tomado ao acaso, contém o essencial dessa realidade, 

podendo por isso mesmo representá-la. Toma-se o todo pela parte (13).   

Um momento de ser é descrito, por Virginia Woolf, não como um acontecimento do « aqui e 

agora » presente, mas como um acontecimento com uma força de presença que ultrapassa os moldes 

de um tempo cronológico. É qualquer coisa, uma vida, que passa pela memória, mas que não é a 

memória no sentido racional e consciente do termo, enquanto integrada num tempo cronológico. 

Acontece ao indivíduo ser separado, no seu dia-a-dia, da ‘realidade’, mas ele recebe, como nos diz 

Virginia Woolf, «em raros momentos», um choque. Estes choques não são tidos sob a sua forma 

negativa, como em Freud, de não inscrição na consciência (ainda que fosse necessário ver a que nível 

de consciência se dão, segundo Gilles Deleuze, seria um nível embrionário de consciência), mas são 

antes tidos - numa forma próxima daquilo a que James Joyce chamou epifania - como expressões de 

algo real, por trás das aparências. O choque pode ser descrito como epifânico, no sentido em que 

uma verdade transcendente é percebida num relâmpago, num flash de sensações. 

 Os momentos de ser, por vezes carregados com revelações de uma intensidade 

surpreendente, são filtrados no seio das cenas, de dias e ocasiões típicos, descrevendo o ambiente 

físico, as forças sociais, as relações e paixões familiares e pessoais, que formam o eu exterior. Um 

momento de ser pode surgir, como um dia surgiu na experiência da própria Virginia Woolf, de 

qualquer coisa aparentemente trivial, como ver uma flor e percebê-la como uma parte do grande todo. 
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Interessa, por agora, referir, que um momento de ser tem, para Virginia Woolf uma função de 

recognição, cujo valor é independente do objecto que foi como que o desencadeador ou o catalisador. 

 

4. A narrativa como produção de identidade 

    

A concepção do eu ou da identidade aparece em Virginia Woolf como qualquer coisa em cuja 

forma, instável e insubstancial, subsiste uma permanência, uma permanência de ser. O indivíduo ou a 

identidade individual aparece sob uma forma fluida e sempre mutável, como um fluxo, e a mudança 

de forma, a cada momento, acontece num singular complexo de forças. O percurso da identidade 

parece ser orientado por um complexo de forças - interiores e exteriores.  

Se a autobiografia, em Virginia Woolf, tem explicitamente a ver com a procura de uma 

identidade narrativa, é no seu conceito de momentos de ser que encontramos o esforço de conciliação 

de um passado e de um presente - num tecido ou num entrelaçamento de planos e não numa lógica 

de sucessividade linear. 

Será esta rede de conexões, este entrelaçamento de mapas passado e presente, este tecido 

sempre em vias de se fazer que faz uma pessoa, uma personalidade individual? Neste caso, a 

identidade aparecerá como um fluxo, um fluxo contínuo, que tem a ver com aquilo que insiste ou que 

persiste, mas que insiste e persiste no seio de uma contínua transformação, de um contínuo fazer-se e 

refazer-se : «I am made and remade continually. Different people draw different words from me ». 

A esfera da identidade, ainda que nos fuja continuamente e se dê ao autobiógrafo como uma 

esfera essencialmente não fixável e não agarrável, parece no entanto pairar sobre ele: não é possível 

tocar-lhe, mas por vezes tem-se dela uma imagem fugaz, ainda que para isso se tenha de entrar na 

turbulência quotidiana, no continuum de momentos de não-ser dos dias e na ordem cronológica dos 

factos mundanos da superfície. 

   O momento de ser é tido como um choque, mas o seu significado só se mostra quando 

posto em obra. É mesmo preciso, como diz, escrever sobre uma experiência, para que ela ganhe uma 

espessura de realidade. Entra em jogo o papel do elemento reflexivo, pela escrita.  

 A autobiografia - querer juntar ou conciliar as duas identidades - Virgínia do passado e Virgínia do 

presente  é um esforço de configuração em que não entra apenas em jogo a memória, mas qualquer 

coisa como uma capacidade de composição e de descrição. Entra em jogo a capacidade de descrever 

uma cena, como ela diz, ou de a construir, em ficção. Interessa perceber que a produção de uma 

cena, tal como Virginia Woolf a descreve, tem sempre a ver com um acto produtor de sentido que é o 

mesmo tipo de acto  quer se trate de uma cena ficcional, quer se trate de uma cena rememorativa. 

Trata-se sempre, num caso e no outro, de dar sentido a um conjunto de peças soltas, conferindo-lhes 

um nexo, numa composição. 

 

 

V 

PATCHWORK INFINITO 
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1. A escrita americana e o fragmentário inato 

 

 Num texto sobre Walt Whitman (14), Deleuze cita o poeta americano, que refere como 

próprio da literatura americana, não o fragmentário, mas a espontaneidade do fragmentário. É 

interessante pensar que talvez o cinema clássico americano (cinema de Hollywood, a partir dos anos 

20) tenha originariamente desenvolvido uma escola de narrativa orgânica numa espécie de 

contraponto às suas próprias raízes culturais. Sabemos que a Escola de Syd Field, Mckee, Bordwell, 

etc., foram buscar as bases do scripwriting à Poética de Aristóteles, portanto à Grécia, berço do Belo 

orgânico. Ou seja, o cinema clássico americano foi buscar precisamente aquilo que não tinha – o 

sentido da totalidade orgânica ou da composição – abdicando do seu próprio gesto (em Griffith, no 

Intolerance, encontramos ainda o sentido  espontâneo do fragmentário, que se perde à medida que a 

máquina de fazer filmes se torna menos americana, mais culta...).  «Os Europeus têm um sentido 

inato da totalidade orgânica ou da composição, mas devem adquirir o sentido do fragmento e não 

podem fazê-lo senão a partir de uma reflexão trágica ou de uma experiência do desastre. Os 

Americanos, pelo contrário: têm um sentido natural do fragmento e aquilo que devem conquistar é o 

sentimento da totalidade, da bela composição». Esta relação inata ao fragmento tem a ver com aquilo 

que foi a própria constituição da « América », conjunto de partes heterogéneas, feita de Estados 

federados, de vários povos imigrantes – uma colecção de fragmentos, um mundo feito de partes 

heterogéneas: patchwork infinito feito de amostras de casos singulares, não totalizáveis. A lei, a 

relação entre os diversos casos é uma lei de fragmentação e não de conjunto. No que se refere à 

escrita, ela erige-se como a força de uma minoria: era preciso construir uma nova língua, romper com 

a língua inglesa e fazer irromper uma língua dentro da língua, uma língua estrangeira, como diz 

Deleuze. Se a natureza, a história e a cultura americana decorrem de uma aglomeração de partes, a 

relação entre estas partes – o sentido – não decorre de um qualquer todo, interior ou essência, mas do 

exterior. Encontramos um movimento para o exterior na literatura anglo-americana:  

  (...) A literatura anglo-americana não pára de apresentar essas rupturas, essas personagens 

que criam a sua linha de fuga, que criam por linhas de fuga. Thomas hardy, Melville, Stevenson, 

Virginia Woolf, Thomas Wolfe, Lawrence, Fitzgerald, Miller, Kérouac. Neles, tudo é partida, devir, 

passagem, salto, relação com o fora. (...) (15) ” Esta linha de fuga é a linha nómada, mas atenção, o 

nómada não é um viajante: as fugas podem fazer-se na imobilidade, como diz Deleuze, e as grandes 

viagens sem se sair do lugar. 

A América do início do século XX está cheia de escritores americanos que fazem parte de um 

movimento que define um território em construção – movimento de desterritorialização e 

territorialização. Kérouac (como a maior parte dos escritores, descendente de imigrantes) é um deles: 

On the Road é um reflexo do sentimento niilista e do nomadismo inato à própria « cultura » americana  

(16). 

  Voltando à ideia de Deleuze e à diferença entre europeus e americanos, podemos dizer que o herói 

com um itinerário definido, o herói da viagem iniciática, não é um americano, mas um Europeu. O 

que aconteceu na história do cinema americano, foi importar-se uma estrutura narrativa definida há 

séculos pela tradição europeia para a fazer funcionar em termos industriais, e funcionou. O Hollywood 
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movie como uma espécie de falso self da América , construído devido a uma falha identitária, que de 

tanto viver o papel se confundiu com ele. Diríamos, antes, que o autêntico herói americano é uma 

espécie de o anti-herói (melhor seria dizer  a-herói – mas para distinção, que importava aqui clarificar, 

o tempo não chega): Dean, pela estrada fora, que procura um elo que o agarre à vida, renunciando a 

qualquer passado ou futuro e a qualquer poder vigente: beat generation; easy ryders à conquista da 

liberdade na estrada, longe das cidades e da civilização. O héroi sem percurso nem identidade 

definida, o héroi falhado, perdido e cansado, que procura uma história qualquer, um passado 

qualquer e um futuro qualquer, mas que só encontra o presente: o herói dos filmes de Jim Jarmusch.  

2. Caminhos que não levam a lado nenhum 

 

Em Jarmusch, o movimento de deriva - ser arrastado pela corrente, sonhar acordado, ao sabor 

do vento, numa espécie de gesto intencional de abandono, de flutuação – é, na verdade, algo de 

essencialmente aparente, que faz talvez parte de um certo imaginário, próprio ao jazz, à improvisação, 

produzindo trajectos lúdicos, mas muitas vezes bloqueadores, compressores. 

« Permanent Vacation » (1980) é o primeiro filme de Jarmusch, um exercício escolar, em que 

nos apresenta - num imaginário algures entre a ficção e o documentário - a deriva: « (...) People I 

know just call me Allie and this is my story or part of it. I don't expect it to explain all that much, but 

what’s a story any way except one of those connected dots drawings that in the end forms a picture of 

something. That’s really all this is. That’s how thinks work for me. I go from this place, this person to 

that place or person. And you know, it doesn’t really makes that much difference (…) and to me those 

people I’ve known are like this series of rooms, just like all the places where I’ve spent time. You walk in 

for the first time curious about this new room: lamp, T.V, whatever, and then after a long, the newness 

is gone, completely, and then there’s this kind of dread, kind of creeping dread. You probably don’t 

even know what I’m talking about. But any way, I guess the point of all this is that after a wile, 

something tells you, some voice speaks to you, and that’s it – time to split, go some place else. People 

are gonna be basically the same, or maybe use some different kind of refrigerator or toilet or something. 

But this thing tells you that you have to start the drift ».  

O que define os personagens dos filmes de Jarmusch é um percurso errante e indefinido, sem 

coordenadas predeterminadas. Há no entanto uma forte presença do incidente, do pequeno 

acontecimento, do detalhe, que se faz sentir e persistir em certas zonas, ao longo do trajecto e que 

obriga a um tipo de movimento (ou então, de imobilidade extrema) muito particular: não é tanto o 

movimento que conta, mas as rupturas, as viragens, as idas e vindas. É preciso manter uma linha 

virtualmente móvel. 

A viagem inicática do herói (tal como foi definida por Campbell, em "The Heroe with a 

Thousand faces") caracteriza-se antes de mais por uma necessidade de conquistar qualquer coisa: o 

cálice sagrado, a honra, a liberdade de um povo ou de uma nação, e esta necessidade passa por um 

confronto com forças antagonistas definidas e o itinerário universal do herói, passa por um trajecto 

definido: separação-iniciação-retorno, a viagem do herói errante americano não tem destino marcado.  

O herói errante não é exclusivo do cinema de Jarmusch, nem tampouco do road-movie 

americano. A nouvelle-vague, como sabemos, explorou este tipo de itinerário, nomeadamente, 
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rompendo com a homogeneidade do espaço narrativo clássico, necessária à determinação de um 

percurso. Godard rompe com este espaço, (são inúmeros os exemplos). Em À bout de souffle Poiccard 

é um anti-herói em fuga, um lutador, que acredita no amor e na liberdade mas que não é livre. Os 

anti-heróis dos filmes de Jarmuch são diferentes: Parker, de Permanent Vacation  não acredita em 

nada de especial, não vai para lado nenhum em particular, nada o surpreende - a necessidade de 

deriva domina-o. Uma deriva diferente da que encontramos em On The Road, de  kérouac, 

aparentemente mais passiva, que vai permitir o aparecimento de breves encontros singulares, 

acontecimentos fortuitos, que não participam minimamente no desenvolvimento de nenhuma história.  

  O herói dos filmes de Jarmusch não tem história e é um ser completamente alheio à história.  Não 

tem nenhuma história a contar quando o filme começa, nem quando o filme acaba. Sentimos uma 

inquietante estranheza ao simpatizar com Parker, porque não sabemos com quem é que simpatizamos 

e estamos habituados a saber. O facto de Parker não ter história faz dele uma espécie de anónimo ou 

de homem sem nome com quem o processo narrativo clássico de identificação com o herói falha 

totalmente.  

 

3. Histórias sem fim 

   

As histórias de Virginia Woolf são construídas como histórias sem fim: histórias em que parece 

não se passar nada de especial em termos de intriga ou em que, de facto, não nos é dada a ver uma 

intriga, mas sempre uma série de acontecimentos, aparentemente desprovidos de significado. A 

narrativa não avança de plot em plot (17), numa lógica de causa-efeito, ela não avança propriamente, 

se por avanço entendermos um percurso baseado numa linha cumulativa de pontos ligados por partes 

que se percorrem como etapas, em vista de uma meta. A narrativa, na escrita de Virginia Woolf 

caracteriza-se, por um lado, por um movimento contínuo de vai-e-vem, ondulação que modula a 

linguagem, num processo que dá a ver a formação tanto da linguagem, como da rede complexa de 

acontecimentos e suas conexões. A situação e /ou situações acontecem ali, não são dadas 

anteriormente como ponto de partida. Por outro lado, esta narrativa, carateriza-se também por uma 

plurilinearidade ou polifonia que rompe com qualquer unidade de sujeito. Por polifonia devemos, antes 

de mais, entender um ritmo que se constrói com 'muitos' e não apenas com 'um' personagem. Trata-se 

de uma narrativa cujo devir ou fluxo que a mantem é algo que passa de personagem a personagem, 

numa série de relações de contra-ponto, sendo que não há uma tomada de posse desse movimento 

por nenhum deles em particular, mesmo porque se trata de um fluxo que não se pode agarrar ou 

possuir. Desta impossibilidade nasce a constatação, em The Waves, da dificuldade de definir um 

sujeito. 

Não é a situação que cria um movimento, uma acção e uma reacção, mas é a partir de uma 

sensação excepcional, de uma impressão momentânea, ou de um acontecimento qualquer que se cria 

a situação. Gilles Deleuze fala precisamente deste tipo de imagem, quando se refere ao burlesco de 

Chaplin, por exemplo, que é já um tipo de imagem que se afasta da imagem-acção. Entre a imagem-

percepção e a imagem-acção, teríamos um outro tipo de imagem: imagem-afecção, em que a 

situação vem depois – e não antes. A situação é criada ali, à nossa frente, como que por um fluxo 
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variável, algo nómada, de acontecimentos, mas é efectivamente criada.  

Também em Faces (1968), de John Cassavetes, podemos ver, de forma evidente e ao longo 

de todo o filme, a expectativa face às situações, estampada nos rostos. O trajecto do filme é 

construído tendo sempre como pano de fundo a ausência de uma situação definida e o suspense é 

gerado a partir da sensação de que, de uma dada acção,  inúmeras possibilidades de situações podem 

surgir. Está-se num processo de devir, num fluxo contínuo que não está sob a égide de um horizonte 

de finalidade, mas cujas viragens, feitas aqui com golpes violentos (de risos, lágrimas, gritos, olhares, 

cortes brutos da montagem) criam um jogo de intensidades, de onde nasce o seu movimento 

particular. De facto, a linha que o filme traça não desenha propriamente um fim, mas caracteriza um 

“meio” particular, o de Faces, e suas leis de formação. Sem início ou fim, o filme de Cassavetes vive 

no inacabamento, não só a própria composição (todo), mas cada pedaço (todo). Esta abertura ou  

'estar sempre em vias de' permite configurações de sentido totalmente alheias às da narrativa clássica.  

Há, nos filmes de Jarmusch, para voltarmos a ele, uma espécie de monotonia instalada face à 

qualquer situação, uma inexpressividade radical (que toca a estupefacção) estampada nos rostos  (os 

rostos do casal de japoneses, em Mystery Train, 1989) que revela - por mais que se tente o movimento 

oposto - uma natureza inata para a viagem sem partida ou chegada marcadas. A ausência de 

coordenadas espacio-temporais que balizem um trajecto facilmente perceptível é, no caso deste filme, 

representada por um cenário de espaços completamente vazios (tornando-se mesmo inverosímil). 

Jarmusch cria aquilo a que Deleuze chamou um “espaço qualquer” (18).  

 

4. Percursos 

 

William James, filósofo cujo pensamento ressoou no de Gilles Deleuze, concebe o pensamento 

como tendo aquilo a que ele chama um percurso ambulatório. Há uma diferença entre relações 

saltatórias e relações ambulatórias – por exemplo, a diferença é saltatória, pois salta de um termo a 

outro imediatamente; mas a distância no tempo ou no espaço, por sua vez, é feita de partes 

intervenientes de experiência, através da qual deambulamos em sucessão. O pensamento ambulatório 

de William James descreve o saber, como ele diz, tal como ele existe na sua forma concreta, ao 

contrário de um pensamento saltatório que apenas descreve os resultados abstractos de um 

pensamento.   

Ambulatório significa mover-se de próximo em próximo, de maneira a abarcar – de forma total 

ou aproximada – a ideia, através de sucessivas ligações (links). Isto significa que o modo como se 

desenvolve o pensamento passa por um processo contínuo de ligação de fragmentos. Temos, por um 

lado, um elemento produtor fundamental: a linha ou o fluxo de consciência, que se revela ou exprime 

ao mesmo tempo que se desenha ou produz e, por outro lado, o fragmento – pois a linha é constituída 

por ligações ou conexões entre fragmentos. A consciência como fluxo contínuo de fragmentos 

interligados – fluxo sempre em movimento, variável e vibratório. O que é o fragmento? Qual a sua 

matéria? As percepções, as emoções e os pensamentos. O fluxo de consciência será, então, uma 

espécie de desfile de percepções, emoções e pensamentos fragmentados essencialmente heterogéneos 

nos seus motivos, ainda que sejam homogéneos no que respeita às suas condições de produção: é o 
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mesmo fluxo que o produz ou é o mesmo fluxo que eles produzem. Esta linha contínua e homogénea, 

feita de uma heterogeneidade de conexões entre fragmentos, faz lembrar a linha nómada que define, 

para Deleuze, o devir do pensamento. 

O pragmatismo americano, definido por Deleuze como um patchwork infinito, aproxima-se 

então do tipo de noção de fragmento que aqui procuramos: « o  mundo como conjunto de partes 

heterogéneas: patchwork infinito ou parede ilimitada de pedras secas (...) O mundo como amostragem 

: as amostras («spécimen») são precisamente singularidades, partes notáveis e não totalizáveis que se 

destacam de uma série de ordinários. Amostras de dias, specimen days, diz Whitman.  Amostras de 

casos, amostras de cenas ou de vistas (scenes, shows ou sights) » (19).  

 

Como refere Deleuze, ainda no texto acima citado, os fragmentos são granulações, ou seja, 

formações que têm uma singularidade notável e que ganham corpo. E ainda que seleccionar esses 

fragmentos, os casos e as cenas menores seja mais importante que toda a concepção de conjunto, 

não se abandona a ideia de um todo enquanto consistência imanente, mas apenas a ideia de um 

Todo enquanto organismo, cujas partes funcionam precisamente como partes totalizáveis 

(parcialidades cujo sentido está ausente). Deleuze exprime-se assim, relativamente a esta 

convergência:  

“ A Natureza não é forma, mas processo de pôr em relação: ela inventa uma polifonia, ela não 

é totalidade mas reunião, 'conclave', 'assembleia plenária'. A Natureza é inseparável de todos os 

processos de comensalidade, convivialidade, que não são dados preexistentes, mas que se elaboram 

entre vivos heterogéneos de maneira a criar um tecido de relações móveis, que fazem com que a 

melodia de uma parte intervenha como motivo na melodia de uma outra (a abelha e a flor). As 

relações não são interiores a um Todo (indivíduo enquanto Eu: identificação, Mimesis), é o todo (a 

unidade) que decorre das relações exteriores (multiplicidade) num determinado momento, e que varia 

com elas”(20).  
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19. Gilles Deleuze define o « espaço qualquer » como um espaço cuja lei é a fragmentação. Trata-se 

da construção de um espaço – pedaço a pedaço – em que a percepção táctil predomina e 
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como nos é dada a cela de Un Condamné à Mort C'Est Echappé (1956), não por planos de 
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se de « um espaço qualquer », indeterminado, não-referencial, descentrado, inacabado. Mas não 
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é um espaço universal, ele é completamente localizado e o que o define é a sua singularidade. O 

espaço-qualquer-de-Bresson.  Com Jarmusch uma nova variante do « espaço qualquer » é 

produzida. A relevância deste não-lugar, se quisermos, é o facto de permitir o surgimento daquilo 

a que chamámos, noutro contexto,  fragmentos livres. 

20. Gilles Deleuze, "Critique et Clinique", Minuit, Paris, 1993, p. 76, tradução minha  

21. Idem, p. 79, tradução minha 
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“Quando comecei a pensar em "Columbine", não sabia o que eram 

videojogos. Mas encontrei Tomb Raider, que é um jogo em que as pessoas 

vão de um sítio para o outro. E tive então a ideia de filmar um acontecimento 

de várias perspectivas. Não é o mesmo acontecimento, na verdade, porque 

acontecem pequenas coisas diferentes ou vemos outras coisas de outro 

ângulo. Também não é o "Rashomon", o filme de Kurosawa, em que as 

perspectivas diferentes de uma história nos faziam chegar a um resultado 

diferente. Aqui não há propriamente acréscimo de informação. Mas há uma 

experiência de tempo, e é essa experiência que faz o espectador reagir. O 

filme é lento. A lentidão encoraja-nos a reagir, pensar e pensar. Acho que isso 

vem dos videojogos. A participação do espectador afecta o filme. Muda-o. 

Mesmo que não joguemos o filme como um videojogo, damos por nós a 

pensar como a história se relaciona com a nossa própria experiência. O filme 

interage com a nossa perspectiva.” 

 

 (Entrevista Publico, Y, 14/11/03)  

Gus van Sant a propósito de Elephant 

 

1 . A ESCRITA E A NARRATIVA ENQUANTO PROMESSAS  

 

 Propõe-se este artigo começar por falar de uma, ou mesmo duas, promessas que a narrativa 

cinematográfica pressupõe. A primeira é uma promessa de imagens que está (in)escrita  no acto da 

sua concepção e que toma lugar no ecrã do processador de texto ou no papel. Esta é uma promessa 

de imagens, pois o argumento não é senão algo que quer ser outrem, palavras que querem ser 
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imagens. A segunda promessa é uma promessa presente na presentificação dessas imagens que 

acontece aquando da sua (a)presentação e que, argumento, faz apelo à especificidade da linguagem 

própria do cinema, a um principio de interacção com o espectador na construção de sentido que, por 

sua vez, inaugura uma promessa de interactividade. Neste sentido, penso que se poderá dizer que 

existe na fundação de elipses, na justaposição de planos e no âmbito próprio da bergsoniana 

personalização do tempo cinematográfico, uma interpelação à intervenção de quem constrói sentido e 

sente as imagens. Esta característica intrínseca do cinema introduz território para os chamados novos 

media interactivos, mais especificamente nas formas de apresentação audiovisual destes. Longe, no 

entanto, de pretender criar uma amálgama mediática sobre a qual se construíssem princípios de 

análise teóricos enganadores, creio que é útil estabelecer os pontos específicos de apresentação e 

construção narrativa que ambas as instâncias mediáticas oferecem.  

 

2. O ESPECTADOR E A ESPECIFICIDADE DA NARRATIVA INTERACTIVA QUANDO 

COMPARADA COM O CINEMA. 

 

 Nesta secção tentarei passar em revista algumas das teorias que rodeiam as questões da 

narrativa e do cinema de forma a estabelecer algumas das similaridades e diferenças entre os dois 

media. Durante este processo, e de forma a evitar que esta apresentação seja mais monótona do que 

necessário, utilizarei a conjugação dos termos Narrativa Interactiva e Narrativa Cinematográfica. No 

contexto desta publicação, estes conceitos não devem ser entendidos como referindo-se nem ao 

cinema nem à interactividade nas suas definições gerais
1
. Os termos devem ser entendidos na sua 

especificidade:  

 “Narrativa Cinematográfica”, referindo-se ao modo de percepção clássico do cinema numa 

sala, sem controlo sobre a projecção. “Narrativa Interactiva”, referindo-se especificamente à Narrativa 

Audiovisual Digital Interactiva, experienciada através de um computador como através de uma 

instalação.  

 

2.1. DA FÁBULA E SYUZHET À IMERSÃO CINEMATOGRÁFICA E INTERACTIVA 

 

 Tendo origem no Círculo Linguístico de Moscovo, fundado por volta de 1915, o movimento do 

Formalismo Russo representou uma importante fonte de referência para o desenvolvimento da 

semiótica e para o estudo da narrativa. O seu principal período de actividade durou até meados dos 

anos 30, do século XX, acompanhando a emergência do cinema enquanto forma artística. Dois dos 

conceitos mais importantes que estes teóricos formularam foram denominados de Fábula e Syuzhet. 

 De acordo com um dos teóricos deste movimento, Victor Shlovski, “a fábula, muitas vezes 

traduzida para inglês como story,  é entendida como o padrão de relações entre as personagens e o 

padrão de acções à medida que se desenrolam numa ordem cronológica” (EAGLE, 1981, p.17). Mais 

tarde alguns autores alargaram esta definição sublinhando a importância o facto de os eventos da 

Fábula serem constituídos por uma cadeia de causas e efeitos que se desenrolam numa linha temporal 
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dentro de um enquadramento espacial: “A fábula é uma série de eventos relacionados em termos 

lógicos e temporais e que são vividos pelos agentes
2
... Eventos, agentes, tempo e espaço, juntos, 

constituem o material da fábula...” (Bal, 1985, pp.5-7). Normalmente, a Fábula é entendida como 

sendo o material de base que constitui o cerne da história à partida, antes da organização dos eventos 

narrativos para a sua apresentação. Uma outra forma de a entender consiste em pensar-se a fábula 

como sendo uma construção imaginária que o espectador/leitor abstrai a partir das várias pistas e 

evidências que a narrativa fornece: “Na presença de dois eventos narrativos procuramos as ligações 

causais, espaciais ou temporais que possam existir. A construção imaginária que criamos de forma 

progressiva e retroactiva foi baptizada pelos formalistas russos como fábula.” (Bordwell, 1985 p. 49) 

 No entanto, existem outros autores, tais como Rimmon-Kenan ou Seymour Chatman, que 

sublinham de forma mais enfática a natureza da estrutura temporal da Fábula, concentrando-se mais 

na rede de relações internas, ou seja, na “estrutura narrativa imanente” que se forma dentro da 

Fábula. 

 Esta estrutura imanente da narrativa ou este conjunto de inferências é complexificado e 

expandido no Syuzhet, “que pode ser compreendido como a organização artística ou a deformação da 

ordem de eventos causal-cronológica.” (Stam et al., 1992, p.79) 

 Tendo em vista alguns dos conceitos apresentados, e tentando especificar mais o campo desta 

problemática na sua margem cinematográfica, utilizaria a definição de Bordwell de narrativa 

cinematográfica como sendo “o processo através do qual o Syuzhet e o estilo do filme interagem no 

sentido de orientar a construção da fábula por parte do espectador” (Bordwell, 1985, p.62). 

 Esta construção da fábula (e necessariamente da narrativa que lhe é imanente) é assim 

efectuada por parte do espectador, à medida que lhe são apresentados objectos de significado 

canalizados através da iluminação, concepção sonora, encenação, representação, etc. que são 

organizados e apresentados ao espectador através da montagem. Tomando em mãos estes 

“pedaços”
3
 de significado, o espectador (re)constrói a Fábula na sua totalidade, ou por outras 

palavras, entende e constrói na sua mente a história que lhe está ser apresentada.  

 Partindo do ponto anterior, poderíamos ser tentados a pensarmos o cinema como tendo um 

narrador (o autor, realizador) canalizando um ponto de vista e um objecto de identificação (o objectivo 

da personagem principal) ao espectador. Uma abordagem mais simplista levar-nos-ia a concluir que a 

uma condução controlada da identificação e do ponto de vista no cinema, se opõe a uma abordagem 

quase-esquizofrénica da identidade e da identificação naquelas narrativas interactivas que apostam na 

profusão de vozes enunciantes — vários narradores, vários pontos de vista, etc. No entanto existem 

vários filmes
4 

que cortam com a abordagem unificadora da voz narrativa investindo exactamente tanto 

na profusão de vozes de narração, como na profusão de pontos de vista.  

 Por outro lado, e apesar da miríade de possibilidades, a interactividade pode apresentar várias 

possibilidades de usufruto da narrativa, mas na generalidade dos casos existe a identificação com uma 

personagem principal e a utilização do seu ponto de vista
5
.  Na navegação em realidade virtual (RV), 

este ponto de vista pode deixar de ser usado meramente na terceira pessoa para passar a representar 

o ponto de vista subjectivo (o olhar da personagem). Apesar disto, com frequência (Max Payne, por 
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exemplo) a navegação dentro de um ambiente de RV em 3D pode ser efectuada com recurso à 

mudança do ponto de vista conforme sirva propósitos lúdicos ou narrativos, alterando-se o 

visionamento de um avatar (ou seja, a representação da personagem ou mais literalmente no caso 

destes jogos o boneco electrónico que representa a personagem), normalmente de costas, para 

passarmos a ver e agir através da sua perspectiva subjectiva. Com frequência a utilização da primeira 

pessoa (ou câmara subjectiva) visa propósitos de acção directa do utilizador sobre a narrativa. Na 

perspectiva em terceira pessoa, ou seja, quando vemos a cara do protagonista, temos acesso a 

momentos de narração. Conforme as necessidades da história, o desenvolvimento da narrativa é feito 

através do visionamento do discurso ou acções das outras personagens.  

 Quer estejamos a falar de modulação 3D ou em montagem de imagem real, a verdade é que 

a condução visual conforme nos é oferecida pelo cinema está presente e serve para visualizar, de uma 

forma ou doutra, conteúdos necessários para o avanço da narrativa. É exactamente este dispositivo 

cinematográfico que nos aproxima dos avatares, que nos dá acesso ao que estão a ver 

subjectivamente ou que nos fornece o contexto. Cada vez mais uma utilização deliberada destes 

recursos mostra uma vontade de modular a experiência 3D. Ao fazê-lo, a programação e modulação 

em 3D está a herdar pressupostos de dramaturgia audiovisual. Há ainda a acrescentar que o acesso a 

mais informação acerca da personagem ou acerca dos seus objectivos é totalmente fornecido, 

controlado e canalizado por um universo criado e desenhado pelo autor processual
6
, o designer ou 

criador interactivo. Mais uma vez e tal como no narrativa cinematográfica clássica encontramos a 

figura de alguém que controla as condições de acesso à história e o repertório presente na narrativa, 

comparável aos vários autores do cinema, apenas aumentando as variantes de um enredo, ou seja 

complexificando o coração da fábula através da modulação de (variados) Syuzhets . 

 É ainda necessário ter em conta a possível perversão a que o material cinematográfico está 

exposto a partir do momento em que o seu conteúdo narrativo é literalmente apropriado pelo 

espectador. Vejamos: no que toca à forma de percepção, o cinema é tradicionalmente apresentado 

numa sala escura, enquanto que a interactividade digital é normalmente experimentada com recurso a 

um monitor. Este argumento obriga à distinção entre o filme percepcionado numa sala e o mesmo 

filme quando percepcionado através de um leitor VHS ou DVD. Depois de apropriado (comprado, 

adquirido, copiado) pelo espectador o mesmo material não-interactivo que foi concebido para ser 

percepcionado numa sala, passa a ser interactivo partir do momento em que o espectador pode 

escolher entre um qualquer momento da narrativa que deseje, através do controlo remoto do seu leitor 

DVD ou VHS. Poderemos arriscar dizer que a narrativa cinematográfica se (em)presta a esta utilização 

interactiva, portanto. 

 Para complicar esta discussão, Annette Kuhn em The Cinema Book (Kuhn, 1987), argumenta 

que a narrativa cinematográfica é definida pela linearidade entre causa e efeito, dirigidos à resolução 

de enigmas ou problemas, apresentando a narrativa um sentido de fechamento (closure); 

verosimilhança espacio-temporal, centrando-se na psicologia das personagens. A definição está 

claramente ligada ao universo de Hollywood e afastada de muito do que, de resto, se faz no mundo. 

Não só não parece que esta definição seja capaz de dar conta conceptualmente do que é a narrativa 
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cinematográfica ao nível global, mas, como argumentam Dancyger e Rush (Dancyger et al., 1991), 

está profundamente conotada com uma visão masculina, norte-ocidental, do mundo. Uma tal visão 

sobre o cinema deixaria de fora a maior parte do trabalho narrativo dos formalistas e da avant-garde, 

mas também clássicos como Rashomon, uma grande parte da Nouvelle-Vague, Resnais e muitos dos 

outros autores de que trataremos mais à frente. Esta formulação “clássica”, essencialmente, e na parte 

que mais importa a este estudo, também não torna a narrativa cinematográfica, em medida alguma, 

distinta da narrativa digital interactiva (antes pelo contrário: a maior parte dos jogos de acção com 

uma orientação de encontro a um objectivo, dirigidos aos adolescentes masculinos, colam-se de forma 

perfeita à definição sobre a narrativa clássica apresentada por Kuhn). 

 Então, em que termos é que podemos discutir diferenças, no modo de construção de sentido e 

percepção de ambas as formas mediáticas? 

 A chamada de atenção acima formulada sobre a diferença em se apresentar o mesmo 

conteúdo cinematográfico numa clássica sala de projecção ou através de um leitor DVD ou VHS 

dentro do contexto doméstico, leva-nos à seguinte questão: se considerarmos os conceitos em termos 

absolutos — especificamente a manipulação directa do material — chegaremos à conclusão de que é 

necessário considerar o cinema como sendo apenas monstrativo (uma apropriação do termo 

monstration de Gaudreault, ou seja, a apresentação feita por um narrador, neste caso o autor do filme 

através do media) quando apresentado numa sala de projecção sem intervenção no conteúdo que 

está a ser mostrado, e interactivo se mostrado num leitor de VHS ou DVD. Se o conteúdo narrativo em 

causa tiver sido pensado de forma a ser percepcionado através de alguma forma de interacção com o 

utilizador então tratar-se-á de narração interactiva. 

 Apesar da eventual fragilidade desta definição, ela possui a vantagem de nos focar a atenção 

num único fenómeno em específico: ou seja, a questão de saber se a monstração do material 

audiovisual pré-gravado, é baseada numa linha temporal (time-based) linear e sem alteração ou se a 

audiência tem alguma forma de intervir com o conteúdo audiovisual pré-gravado. Neste sentido e para 

os propósitos desta texto, denominaremos o primeiro de narrativa não-interactiva e o segundo de 

narrativa interactiva (sendo os termos digital e audiovisual aplicáveis a qualquer uma delas). 

 Existe uma outra definição para a experiência cinematográfica que se torna mais abrangente, 

mas por isso mesmo menos específica. Anne Friedberg (Friedberg, 1993) apresenta a narrativa 

cinematográfica como um elemento que se inscreve dentro de um quadro mais vasto de experiência 

que abarca outras linguagens mediáticas, desde a televisão até formas várias de publicidade. Os 

estudos de Friedberg apresentam a experiência cinematográfica como sendo constituída socialmente. 

As raízes da experiência cinematográfica residem na figura oitocentista do flaneur, um indivíduo que 

vagueia pela cidade ao acaso, à procura de estimulação visual. Sob esta perspectiva, e como 

passaremos a apresentar, a experiência audiovisual interactiva parece ser uma reapropriação da 

experiência fílmica, sendo ambas as formas narrativas fortemente marcadas pela manipulação do 

tempo em diversos sentidos. Por outras palavras, as experiências audiovisuais fazem parte de um 

conjunto abrangente de estímulos que vão do filme apresentado numa sala até à dinâmica dos centros 

comerciais. Para me apropriar de uma linguagem metziana, é a manipulação dos morfemas 
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audiovisuais, que é operada através da sua organização delineada num tempo de apresentação, que 

vai determinar a experiência fílmica do flaneur. De uma forma mais simples poderemos afirmar que 

estes morfemas constituem os pedaços de significado do cinema, que ao serem organizados e 

mostrados numa linha temporal nos dão a experiência do filme. No caso de Friedberg, estes pedaços 

estão presentes em toda a parte, com maior incidência nos Centros Comerciais temáticos, os malls 

temáticos americanos, comparáveis às grandes superfícies comerciais temáticas europeias como os 

lisboetas Centro Comercial Colombo, que usa como tema para um display multimediático e 

arquitectónico, as descobertas; ou o Centro Comercial Vasco da Gama, que especifica mais a sua 

temática na navegação.   

 Pode parecer que a premissa se torna demasiadamente generalizadora — no extremo pode 

tender para indicar que o cinema está presente em todo o espaço urbano — mas a força da 

abordagem de Friedberg consiste no facto de reconhecer, justamente, esta presença ubíqua da 

mensagem audiovisual em toda a sociedade pós-moderna. Ademais introduz a questão da 

espacialização do tempo cinematográfico, o que nos permite avançar do cinema para o terreno 

específico do cariz espacial da escrita interactiva como anuncia Bolter em Writing Space (Bolter, 1991). 

 Ainda segundo Bolter (Bolter, 1999) o processo de aprendizagem mediática da linguagem 

audiovisual (no seu sentido abrangente), é um processo em contínuo desenvolvimento, que o autor 

apelida de remediation. (O termo presta-se a que possa ser traduzido pelo neologismo remediação, 

que aqui proponho.) Esta remediação, mais não é senão a forma contínua e constante sob a qual 

todas as formas mediáticas se vão construindo com base nos media que as precedem.  

 Se pensarmos a relação entre a montagem cinematográfica e a justaposição granular 

efectuada pela composição multimédia (ou se nos mantivermos, com Friedberg, na disposição urbana 

dos elementos significativos audiovisuais, percebemos que, da mesma forma, cenas, planos e diálogos 

podem ser justapostos sob um número limitado (mas não definido à priori) de possibilidades
7
. A única 

limitação em causa, será apenas a possibilidade de construção coerente (sob um ponto de vista 

semântico e dramatúrgico) de significado. Qualquer principiante na profissão da montagem saberá 

que aquilo que tem à sua frente antes de começar um projecto não é um conjunto de latas (físicas 

com película ou Bins digitais) com planos definidos de forma absoluta e inalteravelmente destinados a 

ocupar uma ordem preestabelecida num filme, mas sim um conjunto de pedaços de significado que 

terá de ordenar e complexificar — através da relação de significado que uns detêm em relação aos 

outros — de forma a que possa construir o Syuzhet que melhor apresente a experiência da Fábula que 

tem em mãos. 

 O que o autor da narrativa interactiva
8
 faz é bastante semelhante a isto: organiza o conjunto 

de possíveis relações entre os pedaços de significado e apresenta mais de uma forma de combinar 

(apenas) alguns deles. Para utilizarmos uma linguagem mais específica do mundo interactivo (Samsel, 

et al., 1998) estes pedaços, tais como os planos do cinema, poderão constituir-se em sub-unidades 

significativas ou dramáticas, que poderão formar cenas ou sequências. É comum que na 

interactividade estas sequências correspondam a níveis, plataformas, etc. Por razões que se prendem 

com a mecânica do funcionamento interno de uma narrativa interactiva, no que toca à sua estrutura, 
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fala-se em narração por nódulos (narrativos ou de acção). Este termo é algo análogo ao de sequência 

cinematográfica e refere-se ao tipo de acção no seu sentido abrangente que é necessário efectuar-se 

para que a narrativa avance dentro de um pedaço, sequência ou unidade dramática dentro de um 

jogo. Em X-Files, por exemplo, o detective terá de ir buscar todos os items de que necessitará, de falar 

com o seu colega, de falar com o chefe e recolher os primeiros dados da sua missão antes de poder 

avançar para fora da sede do FBI. Este primeiro nódulo pode por sua vez ser relacionado com a ida ao 

porto ou ao nódulo do Departamento de Medicina Legal. 

 Este exemplo apresenta uma das formas através das quais a complexificação da fábula, 

quando operada na interactividade, produz uma apresentação processual que pode tomar a forma de 

vários Syuzhets, sendo que todos estarão limitados à arquitectura que o autor concebeu e que apenas 

permite a alguns nódulos de significado combinarem-se com outros em específico. 

 Nesta instância da construção narrativa cinematográfica e interactiva verificamos então uma 

relação de produção de sentido que pode ser profícua nos dois sentidos. É claro que, em termos 

concretos e simples, o cinema o faz há mais tempo. Muitas das premissas que serão cruciais à 

interactividade foram, por isso, já testadas. 

 Conforme vimos anteriormente, uma parte considerável das correntes teóricas que se 

debruçam sobre o cinema atribuem parte da produção de significado ao espectador. Existem filmes 

que têm apostado de forma considerável com essa relação inquestionável que o filme detém com 

quem o vê. Na próxima secção analisamos como a escrita interactiva detém em conjunto com o 

cinema o cariz inegável de uma escrita para outrem, o espectador, efectuada de forma a fornecer 

pistas de construção de significado, prometendo, portanto, a interacção do espectador com o filme.  

 

3 - DE RASHOMON A (NO) SMOKING “A “PROMESSA” DA INTERACTIVIDADE NA 

ESTRUTURA E SEMIÓTICA FÍLMICAS. 

 

 Uma vez estabelecido o conceito de remediação, retornemos à linguagem cinematográfica. O 

cinema, sendo filho do advento da fase tardia da industrialização tanto na cultura Europeia como 

Americana, transporta em si as raízes para mudanças de mentalidade e de percepção, pelas quais é 

parcialmente responsável. Ao fazê-lo, acaba por desenhar um trilho que — dada a influência que a 

presença audiovisual começou a ter no século XX na própria formação da realidade social da 

generalidade dos países mediatizados — leva a uma percepção difusa dos eventos sociais. Esta 

profusão de vozes enunciadoras toma a sua expressão mais enfática na relação multi-facetada, 

fraccionada e audiovisual que o cidadão detém com a sua sociedade. O acesso aos eventos sociais e 

políticos, na actualidade, é feito com maior impacto através da mesma linguagem audiovisual que 

serve o cinema ficcional. A utilização do termo ficcional, aqui, não pode ser de forma nenhuma 

considerada inocente. De facto, refere-se ao fenómeno por demais estudado da ficcionalização da 

realidade (Rimmon-Kennan, 1983, Fiske, 1987) e que reveladoramente se manifesta de forma mais 

tangível na utilização, pelo jornalismo de influência anglo-saxónica, do termo story para designar uma 

peça jornalística editada, seja da imprensa, televisão ou rádio.   
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 Todas estas questões, relacionadas com a natureza da percepção caleidoscópica, de viragem 

de milénio, das imagens em movimento enquanto elemento ficcional estruturador do real, encontram 

novamente uma expressão enfática na designação de “Telenovela do real” atribuída ao bem-sucedido 

programa televisivo Big Brother (Endemol Entertainment).  

 Voltemos a rever de forma sumária algumas perspectivas teóricas do cinema que, desde o 

formalismo, ao estruturalismo e à psicanálise, estabelecem um enquadramento fundamental para a 

compreensão do modo de produção da narrativa, ou que — para introduzir um conceito que pretendo 

desenvolver — apresentam de formas variadas a “promessa de interactividade” que o cinema em si 

contém. 

 

3.1.1 - FORMALISMO RUSSO E DAVID BORDWELL 

 

 Os conceitos de Fábula e de Syuzhet, desenvolvidos e teorizados pelos formalistas russos, 

foram já definidos anteriormente: Fábula como sendo a re-construção mental da história que o 

espectador opera depois de ser apresentado à complexificação e ordenação dessa história, e o Syuzhet 

entendido por alguns autores como similar ao conceito de enredo, aqui utilizado como 

complexificação da Fábula com os meios narrativos colocados à disposição do autor cinematográfico 

ou processual. 

 Interpretando Bordwell, Stam, Burgoyne e Flitterman-Lewis (Stam et al., 1992) afirmam que a 

Fábula se apresenta como uma história prévia que se complexifica a partir do momento que o 

narrador (ou algum agente de narração) encontra uma forma ou uma estratégia para contar essa 

história que existe na Fábula. Ao escolher e colocar em prática esta estratégia, o narrador está a 

construir o Syuzhet.  

 A lógica narrativa no Syuzhet pode, pois, ser linear e desenrolar-se de acordo com um distinto 

desenvolvimento causal, que apresenta a informação da fábula de uma forma directa e acessível, 

como acontece na maior parte dos enredos clássicos; ou pode apresentar-se complexa (mais 

complexificada), alterando a razão de causa e efeito através do material apresentado, afastando-se da 

ordem linear que a fábula assume, tal como acontece em filmes como Rashomon, de Kurosawa. O 

tempo narrativo, de forma idêntica, pode ser directamente dedutível, articulando simplesmente os 

acontecimentos de forma linear, ou pode também ser complicado, (tal como acontece em filmes como 

Reservoir Dogs de Tarantino) aplicando-se o Syuzhet de forma mais elaborada e complexa, 

estabelecendo um maior leque de relações com os elementos da fábula. 

 Temos, desta forma contacto com uma definição de narrativa que considera um possível 

“afastamento” da ordem linear e a complexificação do espaço e do tempo. Distingo os conceitos de 

complexificação e conflito, mas chamaria a atenção para uma relação entre os dois termos: conflito é 

um termo conotado com a necessidade de complicação do enredo através, normalmente, da oposição 

das personagens, das dinâmicas internas da personagem individual ou dos obstáculos que ela tem de 

ultrapassar. Mas, argumento, assume também a necessidade de que esse conflito seja colocado ao 

espectador, na medida em que este passe a ser obrigado a juntar as peças do enredo. Este forma-se 
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através da complexificação da fábula, ou seja do Syuzhet. Sem esta complexificação da fábula a 

história perde a sua identidade, a sua forma, é pois, despida de Syuzhet. O Syuzhet é esta 

complexificação e esta complexificação é conflito. Mesmo no caso do enredo clássico, esta forma, esta 

complexificação, serve para potenciar o conflito ou o drama. Mesmo nos formatos em que a 

comunicação tem de ser mais directa, é necessário deixar algum espaço para que o espectador possa 

juntar alguns pedaços de significado e neste sentido contribuir para a leitura do Syuzhet. É necessário 

criar este conflito com o espectador. 

 A complexificação da narrativa parece, por outro lado, espelhar a mencionada forma 

caleidoscópica de percepção das mensagens audiovisuais. Caleidoscópico, neste sentido, refere-se, 

não a um cariz totalmente arbitrário da natureza dos diferentes planos apresentados, mas sim ao facto 

óbvio de que os planos em si serem diferentes uns dos outros e necessitarem da intervenção do 

espectador para que se dê a produção de significado. Talvez seja relevante relembrar nesta altura a 

forma como o entendimento
9
 “preenche” os espaços entre os cortes na montagem, completando 

assim mentalmente o espaço do tempo das elipses
10

 cinematográficas. 

 Como continuaremos a mencionar, é a flexibilidade na manipulação do espaço e do tempo 

que distingue o cinema de grande parte das formas de expressão artísticas que existiam no virar do 

século XIX. A linguagem cinematográfica, de facto, acompanhou as mudanças que tiveram lugar no 

período da penúltima década do século XIX até à década de trinta do século XX
11

 , tanto ao nível das 

artes plásticas, como ao nível dramático e literário. À medida que o século XX foi avançando, e à 

medida que se assistia ao desenvolvimento e autonomização da linguagem cinematográfica, assistia-

se também ao desenvolvimento dos estudos sobre narrativa (tal como os mencionados formalistas), 

mas também ao aparecimento de linguagens dramáticas e narrativas mais ousadas. Becket, Piscator, 

Brecht começaram a alterar a face do drama ao mesmo tempo que Virginia Wolf, Joyce, Burroughs, 

Borges e tantos outros, foram alterando a forma de se produzir e percepcionar a literatura. É minha 

convicção que o legado que nos é deixado dos formalistas russos até Bordwell, favorece a categoria do 

Syuzhet como definidora, tanto do estilo — enquanto elemento fulcral da caracterização narrativa — 

como da estruturação do enredo.  

 Ao mesmo tempo, esta complexificação da narrativa parece acompanhar a complexificação 

do mundo, tornado panóplia de imagens. Esta complexificação pode ser atribuída, entre outros 

aspectos, ao aumento da literacia, à proliferação de fontes enunciadoras (rádio, cinema, televisão e 

mais recentemente a internet). As mensagens transmitidas nem sempre coincidem. O mesmo evento 

pode, por exemplo, ser apresentado com diferentes interpretações, como acontece na imprensa 

politizada. Isto acarreta o questionamento das várias fontes enunciadoras, um tema a elaborar noutra 

publicação. Em todo o caso a necessidade de associação de diversas fontes audiovisuais introduz-nos 

um potencial Syuzhet “aberto” que integra as diversas imagens e sons que estão presentes ao mesmo 

tempo na experiência corrente do cidadão urbano.  

 Para unificar todos os significado que podem ajudar à construção da trama, o Syuzhet tem de 

encontrar uma arquitectura que torne os elementos díspares relacionados ou relacionáveis. Ao afirmar-

se de uma forma integradora, o Syuzhet estabelece as possibilidades de condução das várias narrativas 
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dentro da narrativa e é causa directa da identidade única de cada obra. 

 Em seguida revemos, de forma sucinta, algo redutora e dirigida apenas à reflexão em caso 

neste texto, algumas das influências teóricas que abordaram o tema da produção de sentido e que são 

relevantes para o tema apresentado. 

 

3.1.2 - PSICANÁLISE 

 

 Muito próximo das urbes da Europa Central onde se desenvolviam os vários “modernismos,” 

Freud desenvolveu a sua teoria psicanalítica. Para além da influência que as teorias de Freud tiveram 

no cinema surrealista, vieram também a servir de base teórica para o desenvolvimento da teoria do 

cinema. 

 Nos anos 60 e 70, Christian Metz, entre outros, fez da psicanálise uma das bases dos seus 

estudos acerca do cinema. No seu paper “The Digital Revolution is a Revolution of Random Access” 

(Weinberg, 1997), Graham Weinberg, a propósito de relações entre interactividade, o sonho e a 

psicanálise afirma que ëo analisado está profundamente comprometido na construção da narrativa 

(do sonho), mas a ordem em que os elementos desta narrativa se apresentam, durante o diálogo com 

o analista, embora não sendo aleatória é certamente determinada por factores exteriores à estrutura 

da história
12

 . Freud insiste que os elementos do sonho estão presentes todos ao mesmo tempo, e que 

a linearidade a que o escritor (analista ou analisando) se vê obrigado, introduz um elemento de 

imprecisão na descrição do sonho-análise.
13

 

 A partir daqui a teoria psicanalítica do cinema centra a sua atenção não só no “significado do 

texto-filme em si (o enunciado) e na produção desse texto (a enunciação), considerando tanto o autor 

como o espectador como fontes de tal produção (de sentido)”  (Stam et al., 1992, p. 141) 

 A produção do texto fílmico acontece então duas vezes: uma no momento da sua 

apresentação, e outra na altura em que o espectador toma parte activa na formulação de sentido. 

Esta operação pode acontecer no momento em que o espectador visiona os nódulos ou pedaços de 

significado justapostos e deriva destes a sua significação que acontece uma outra vez — ou várias 

vezes — quando o espectador produz o texto fílmico na acção de interpretá-lo. 

 O espectador acaba, assim, por fazer a mesma operação que o analisando faz, tentando, no 

fundo, fazer algum sentido da história que lhe é apresentada, não só sob o ponto de vista da 

interpretação dos significados, mas mesmo na ordenação mental que faz dos eventos que lhe estão a 

ser apresentados. 

 

3.1.3 - INTERTEXTUALIDADE 

 

 Desenvolvendo os seus estudos a partir da abordagem psicanalista, Julia Kristeva 

desenvolveria a teoria da Intertextualidade — o mencionado Joyce, não por acaso, fez parte dos seus 

estudos de caso. Kristeva explora cariz multifacetado dos seus textos como “desenvolvendo-se da 

tradição literária que articula um sistema complexo, uma montagem de discursos heterogéneos dentro 
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de um único texto” (Stam, et al., 1992).  

 Tal como Roland Barthes viria a colocar a questão, todos os textos precedentes estão 

presentes no texto lido a diversos níveis. Ao nível do cinema o fenómeno parece claramente observável 

se tomarmos como exemplo o que se passa com a tendência revivalista que se tem observado no 

cinema, especialmente desde os anos 80. Claro que o fenómeno de apropriação imagética por parte 

do cinema não é de todo recente. Muito notoriamente O Acossado (Godard, 1959), é um exemplo 

óbvio da evocação da tradição fílmica dos anos 40, que por sua vez é refeito, (re)citado com Breathless 

(Jim McBride, 1983).  À parte isto, o próprio cariz operático do cinema — que, tal como a ópera, 

integra em si próprio variadas outras formas artísticas e vários outros média — e a sua necessidade de 

reprodução narrativa torna-o à partida o meio por excelência do início do século XX para se tornar no 

locus natural para a apropriação de textos anteriores mas também sincrónicos. A figura da adaptação 

fez sentir a sua presença logo nas primeiras manifestações cinematográficas com fôlego narrativo, 

filmes como La passion (Zecca, Nonguet, 1903) até Siegfried (Fritz Lang, 1923), que dão conta 

justamente desta primordial vontade cinematográfica de relação com textos prévios, sejam eles 

literários, dramáticos, pictóricos, míticos, etc. O que o filme de Godard faz, a um nível artístico ou o 

que os filmes dos anos 90, do século XX, fazem, a um nível de massificação cultural é lembrar-nos 

que o cinema é ainda, por excelência, a arte da citação. 

 Mas Barthes não se refere somente à figura da citação, mas também a uma presença 

imanente dos textos precedentes. Esta pode encontrar-se ao nível da evocação do estilo e enredo 

como acontece com O Acossado, ou com Ed Wood (Tim Burton, 1994), ou mais directamente, 

acontece com Jackie Brown (Quentin Tarantino, 1997) na evocação do plano de outro filme, no caso 

A Primeira Noite (Mike Nichols, 1967). O plano inaugural do filme de Tarantino, em que a 

personagem Jackie Brown caminha pela passadeira rolante mais não é que uma réplica fiel do plano 

inicial do filme de Nichols. Neste caso, a evocação, só efectuada ao nível estilístico, destituída de 

qualquer conotação dramática, apresenta-se como sintoma da facilidade de aceitação da proliferação 

de marcas de enunciação (tanto da parte dos criadores como dos espectadores) que marcam o final 

do século XX. 

 Um exemplo ainda mais revelador aparece-nos da parte de Oliver Stone, no seu JFK (1991) 

onde o re-make do filme Zapruder, que utiliza o original acompanhado de diversos formatos 

audiovisuais, com o intuito de criar uma mais aceitável aura de realismo à narrativa apresentada. Por 

outras palavras o estilo mediático é utilizado ele próprio como dispositivo normalizador do valor de 

verdade do produto apresentado, aumentando assim a identificação com o espectador. Se é certo que 

a intertextualidade não representa necessariamente uma complexificação do Syuzhet na obra 

cinematográfica, é certo também que se anuncia como um outro lado da narração que obriga o 

espectador ao relacionamento estilístico, histórico ou inter-narrativo com o texto fílmico que lhe é 

apresentado. » relevante a este propósito lembrarmo-nos do espalhamento espacio-textual de Bolter 

ou de  Kristeva com as suas “coordenadas de diálogo” (Kristeva, 1986) entre o autor, o leitor ideal e 

os textos anteriores. Neste espaço de mosaico no qual Kristeva integrava essencialmente o texto 

escrito, encontra-se a meu ver outro dos quadrantes essenciais do cinema pós-industrial, para usar a 
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expressão de Friedberg, e outra das suas promessas de interactividade.  

 

3.2 - UMA PROMESSA DE INTERACTIVIDADE? 

 

 Até agora, nesta secção, temos estado a concentrarmo-nos nos aspectos da semiótica 

cinematográfica que são cruciais para se entender a forma através da qual a própria linguagem 

cinematográfica, com todos os aspectos que lhe estão inerentes, actua sobre o espectador e como este 

lida com os sons e imagens em movimento, que lhe são apresentadas de forma a que, a partir desse 

conjunto de informações, construa significado. 

 Mas a questão não se esgota aqui. Jay Bolter, afirma que “O cinema ajuda a determinar o 

significado cultural e a aplicação prática das novas tecnologias digitais. Tal como qualquer arte visual 

do século XX, o cinema ensinou-nos formas de ver. Estas formas cinematográficas de se olhar o 

mundo influenciam presentemente a forma como construímos e utilizamos tecnologias virtuais tais 

como a realidade virtual e os jogos de computador. Por outras palavras, a nossa percepção destes 

ambientes virtuais é definido pela nossa longa experiência com o cinema” (Bolter, 1991, p.37) O que 

implica, como Bolter explicará adiante, que a concepção de jogos de computador e de narrativas 

audiovisuais interactivas, terão a aprender com lições valiosas da história e progresso do cinema, 

particularmente sob o ponto de vista narrativo. 

 Para além da questão narrativa, há ainda a acrescentar que uma das noções específicas que o 

cinema introduz é a questão da flexibilidade na manipulação de tempo e espaço e a noção decorrente 

da ilusão de continuidade. A primeira é a, aliás, uma das noções principais à qual os formalistas russos 

chamam a nossa atenção. Eikhenbaum, por exemplo, enfatiza a natureza construída do tempo e do 

espaço no ecrã, e concentra a sua atenção nas várias formas através das quais a montagem articula e 

complica a história, interrompendo as cenas, retardando o processo da narrativa e distorcendo o 

tempo (Stam et al., 1992). 

 Através da manipulação do espaço e do tempo a montagem assume-se como a principal 

força organizadora em termos da construção de significado
14

. A mesma coisa tem de acontecer ao 

nível da composição e arquitectura de navegação ao nível da narrativa interactiva digital de forma a 

que o coração da narrativa que se desenvolve em cada história não se perca.  

 Contudo, e tal com acontece na narrativa cinematográfica, apesar da unidade das sequências 

ou cenas ter de ser preservada, ou alguma forma de orientação em relação ao espaço e tempo ter de 

ser fornecida, é também aceite pelos espectadores/utilizadores em geral que possa existir uma 

considerável dinâmica e flexibilidade no tratamento do espaço e do tempo.  

 Um exemplo relevante que podemos apresentar é o uso de montagem paralela, que nos 

coloca em diversos tempos e espaços dentro da narrativa fílmica, mas sempre dentro do momentum 

das personagens envolvidas, situando assim desta forma uma ou várias personagens (ou as suas 

memórias) em diversos tempos (e espaços) ao mesmo tempo. Para citar um dos mais hollywoodescos 

e menos experimentais exemplos, notemos que não é fora do comum o uso da sequência de 

montagem em flashback nos filmes de acção/desporto. Um uso algo folclórico — termo com que 
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enuncio um texto cinematográfico globalmente aceite, sem prejuízo do folclore — mas que dá conta 

da massificação da aceitação desta espécie de recurso é encontrado em filmes do tipo da série Rocky. 

Em Rocky IV, existe uma sequência de flashbacks contraposta a um passeio que o protagonista faz de 

automóvel. Durante este passeio acompanhado pela banda sonora de Rock FM, Rocky vai-se 

lembrando dos “bons velhos tempos em que era pobre, mas honesto e dedicado à família”. A 

aprendizagem e literacia em relação à linguagem cinematográfica fazem com que seja possível, até 

para uma criança de tenra idade, compreender que aquele espaço e aquele tempo dos flashbacks, 

não são o tempo e o espaço do passeio de automóvel. Ou seja, esta complexificação narrativa é 

inerente à linguagem cinematográfica e está por demais aceite pelos diversos estratos sociais, 

geográficos e etários das diversas demografias de espectadores. 

 Stephen Heath (Heath, 1981) apresenta-nos uma outra abordagem segundo a qual a 

discussão da enunciação (neste caso entendida como apresentação do material fílmico) relaciona as 

categorias de técnica cinematográfica, discurso narrativo e percepção do espectador. Todos estas 

categorias são unificados através de uma estrutura ou metáfora que têm em comum — a noção de 

posição. Heath distingue três sentidos nos quais o conceito de posição estrutura a experiência 

ficcional: a perspectiva do plano individual, a organização espacial geral do filme — entendendo-se 

como um posicionamento “ideal” sobre o filme vendo-o “por cima das cenas”, ou como aquela 

perspectiva que se tem fora do filme aquando da sua análise e construção, como se se estivesse a 

olhar para a planta de um edifício — ou seja, a posição, atitude ou ponto-de-vista do narrador — e as 

“posições do sujeito” que se tornam disponíveis ao espectador através de outro tipo de operações. A 

tese de Heath é a de que a erupção de um discurso visível, através da violação da perspectiva, o 

estilhaçar da organização espacial global ou a utilização de um ponto de vista narrativo contraditório, 

fracturarão a posição unificada do espectador, levando à fragmentação da identidade e da auto-

coerência da obra. 

 É exactamente esta a preocupação que leva os escritores da interactividade a procurarem a 

continuidade no desenho da arquitectura das suas histórias
15

. Poderemos entender este esforço como 

efectuado no sentido de dar algum ponto de referência à narrativa dado que a complexificação da 

mesma acarreta consigo a necessidade de criação de balizas de compreensão dos espaços e 

momentos apresentados. A identidade e a auto-coerência do mundo da história têm de ser mantidas. 

Têm sido notados, na última década, alguns desenvolvimentos técnicos, tais como o engine
16

 

VirtualCinema de Greg Roach, cujo mecanismo de programação (através do dispositivo über-variables 

ou meta-variáveis) permite a gravação das acções da personagem principal (obviamente, através da 

acção do utilizador) de forma a gerar respostas dramáticas à utilização. Estas respostas não só validam 

a experiência individual, como conferem pontos de orientação que mantêm a unidade e coerência da 

narrativa. Tal como o nome do engine sugere e tal como se verifica em X-Files, à adequação 

dramática corresponde também a adequação cinematográfica. 

 Até este momento temos estado a analisar os modos sob os quais o cinema tem influenciado 

a narrativa interactiva, mas será que o mesmo se passa em sentido contrário, isto é, poder-se-á 

verificar uma influência similar da narrativa interactiva para a narrativa cinematográfica? E ainda, será 
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que se pode considerar o cinema em si interactivo? 

 Não são novas as tentativas de se criar um “cinema interactivo”. Para já, no entanto e sob 

forma massificada
17

, dentro desse espectro só conseguiremos encontrar alguma abordagem a um real 

cinema interactivo nos domínios dos vídeo-jogos e em algumas tentativas do que ironicamente 

chamarei de “narrativa democrática”. É o que encontramos, por exemplo, em algumas das atracções 

até há pouco em exibição no parque Futuroscope, em Poitiers, França. Num exemplo, apresentado na 

década de 90 no mesmo parque, um “filme interactivo” era passado com pontos de derivação multi-

lineares. Nestes momentos de interrupção, uma apresentadora ao vivo convidava os espectadores a 

votarem numa ou outra decisão em relação ao percurso futuro da personagem. Uma decisão 

dramática tomada por maioria, no entanto, afasta o espectador do cerne da narrativa, criando uma 

distância entreposta pelas decisões dos outros, concentrando-se assim a atenção mais no jogo do que 

no drama. Talvez seja esta, porventura, uma das razões pelas quais as televisões abandonaram o 

formato “Você decide” de algumas das mini-telenovelas brasileiras do início da década de 90, mas 

que é recuperado pela cultura de fórum participativo da generalidade dos programas de 

entretenimento e informação actualmente presentes no panorama televisivo. Nestes casos a vontade 

de participação na comunidade mediática sobrepõe-se à narrativa, o que não significa prejuízo 

necessário da experiência mas tende a significar prejuízo da escrita dramática. Isto é, claro está, a 

menos que a escrita se adapte. Novos modelos a estrear tentam que o sentido de comunidade não 

influencie a fluidez narrativa. É o caso de Accidental Lovers  de Mika Tuomola, uma série televisiva que 

conta a historia do amor improvável de um jovem ídolo da pop finlandesa e uma cantora de cabaret 

que há muito passou os seus tempos de glória. Nesta série, as mensagens de SMS dos espectadores 

são filtradas por um engine que traduz palavras-chave em frases (pré-escritas para o guião) que 

representam os pensamentos das personagens e são apresentadas em rodapé. A permanência de 

determinado tipo de palavras-chave pode despoletar diferentes cenas
18

.  

 Uma outra abordagem do modelo de interrupção de projecção foi o que se utilizou para a 

exibição da película argentina La Hora de los Hornos (1969), da autoria de Fernando Solanas e 

Octavio Gettino. Este filme de quatro horas acerca da política e culturas argentinas inclui variadas 

legendas que dão instruções ao projeccionista para parar o filme, permitindo à audiência discutir as 

passagens que vão vendo. Os autores deixaram também o final do filme em aberto para que o 

pudessem ir alterando em função da participação da audiência. Cada uma das projecções, 

hipoteticamente, pelo menos, poderia assim ser distinta da precedente. Neste sentido, La Hora de los 

Hornos introduz o conceito de participação de audiência e interacção entre esta e o material 

audiovisual apresentado. 

 Ao criar-se, desta forma, uma espécie de Film-Jockey ou o termo já aceite VJ para Vídeo-Jokey 

comparável ao Disk-Jockey
19

 das pistas de dança, estamos a encontrar a convergência entre a 

maleabilidade no manuseamento do material narrativo, não sob um ponto de vista pré-determinado, 

mas segundo a aferição da resposta da audiência. Hilf  (Hilf, 1996) aponta-nos no sentido de que “o 

futuro do cinema não se limite estritamente a uma narrativa orientada pelo objecto
20

, narrativa 

arborescente ou interrompida, mas uma combinação destas formas. A evolução da narrativa 
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interactiva resultará num procedimento interactivo de se contarem histórias, similar a algumas formas 

tribais de narração, nas quais a história pode ser expandida, alterada, re-arranjada e visualizada 

através do canto e da dança. A estrutura orientada pelo objecto é o estado evolutivo presente da 

narrativa interactiva, o que estabelece que o cinema se encontra a voltar a formas naturais (ênfase 

adicionado) de narração que abrangem a realização simultânea de tarefas, da mesma forma que a 

mente humana trabalha na realidade.”  

 Apesar de apresentar só um dos caminhos possíveis, o argumento mostra-se pertinente e 

merecedor da aproximação às perspectivas de Brenda Laurel (Laurel, 1991), que considera as 

manifestações culturais de massa à volta da música techno (tomemos, por exemplo, a Love Parade de 

Berlim) como uma manifestação da cultura tribal associada à tecnologia. Claro está que só o futuro 

poderá confirmar se a utilização de Film ou Video-Jockeys humanos ou resultantes de mecanismos de 

inteligência artificial será de facto um caminho que a imagem em movimento na sua interpretação 

narrativa virá a tomar. Previsões do tipo da que faz Hilf, por mais visionárias ou inovadoras que sejam, 

terão por certo de se submeter ao julgamento do tempo, ou o que é mais cruel, do mercado. 

 Os custos de produção de narrativa interactiva, os fracassos comerciais que a generalidade da 

tecnologia digital sofreu no anos 90 e o grau relativamente baixo de literacia digital da generalidade 

do planeta são suficientes, presentemente, para criar um grau de desconfiança por parte de potenciais 

investidores, que impede que a maior parte dos projectos de narrativa digital mais inovadores e 

ousados saiam do âmbito algo estrito do mundo académico e das galerias de arte. 

 No que toca à possibilidade de um cinema interactivo do futuro, importa acrescentar as 

seguintes preocupações: se a realidade actual prova a dificuldade do estabelecimento generalizado de 

uma narrativa interactiva quando apenas está presente um único agente de utilização, é de supor que 

a interacção colectiva dentro de uma narrativa venha complicar ainda mais o desenvolvimento de tal 

forma de apresentação de ficção. À parte a configuração de “dramaturgia democrática” a que nos 

referimos a propósito do modelo “Você decide”, é ainda complexo manter uma linha narrativa e 

dramática coerente quando a apresentação da narrativa é feita para mais de uma pessoa. Mais uma 

vez o campo experimental de utilização de uma narrativa audiovisual no espaço (seja este real ou 

virtual poderá ser a forma de compartimentar a noção de cena, servindo a conjugação da 

manipulação de espaço e de tempo para poder apresentar uma narrativa adaptada a um utilizador 

inserido num colectivo. Neste caso dá-se a teatralização da personagem num espaço ao lado de 

outros utilizadores, num registo análogo ao que se passa hoje em dia nos jogos em rede. O que é 

difícil de conceber é que o impacto de uma forma tal de apresentação audiovisual possa prevalecer se 

os espectadores forem sistematicamente obrigados a observarem e ouvirem o resultado da experiência 

de outrem, sem que isso resulte na sensação de que, através do avatar ou da imersão, o utilizador 

participa também no espaço narrativo. Isto significa, de uma forma ou de outra, a alteração da 

concepção clássica da sala de cinema e a impossibilidade de um cinema interactivo democrático. 

Seria por outro lado limitativo pensar-se uma ontogénese da imagem em movimento como limitada à 

sala escura. O Kinetoscope, um dispositivo que obrigava o espectador a olhar, individualmente, para o 

filme projectado dentro de uma caixa, mostra-nos que a origem do cinema não se reduz à forma 
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estabilizada de percepção do mesmo generalizada no século XX. 

 Deixando as possibilidades de um eventual cinema interactivo do futuro, gostaria de momento 

de me concentrar nas potencialidades interactivas do cinema do presente e do passado. A montagem, 

elemento codificador do significado fílmico, opera uma organização tanto do espaço como do tempo, 

que pode provocar o espectador para que este “monte” a fábula inerente da história que lhe é 

apresentada. Isto acontece não só através da provocação intelectual que o guião cinematográfico 

deveria patrocinar, mas também devido à própria essência da linguagem montada e justaposta do 

cinema. Ao reorganizar o tempo, nomeadamente, interrompendo a narrativa, repetindo os 

acontecimentos da mesma ou pela mera utilização da elipse — ex-libris por excelência da linguagem 

não-mostrada do cinema — o filme pede ao espectador que se re-posicione em relação à história e 

que a re-pense, colocando-se a si próprio em diversas instâncias do tempo e do espaço fílmico e 

efectuando, dessa forma, um re-contar da narrativa que resulta na sua interpretação da ligação entre 

as cenas, os planos e o tempo e espaço da narrativa. O que temos assim é a reconstrução da fábula 

através dos pedaços de significado narrativo fornecidos no Syuzhet. Afirmo, assim, que na medida em 

que uma obra faça uso consciente destes recursos fílmicos, ela estará a interpelar o espectador para 

um posicionamento potencialmente interactivo em relação ao material apresentado o que equivale a 

uma “promessa de interactividade” por parte da obra cinematográfica. Em última análise, e 

enfatizando o já escrito, esta provocação dá-se já mesmo na “montagem invisível” fordiana através da 

interpelação para o preenchimento do espaço da elipse.  

 Porventura o mais emblemático deste tipo de filmes até aos dias de hoje é a película 

Rashomon (1950) de Akira Kurosawa baseado em dois contos de Ryunosuke Akutagawa. O filme 

coloca em jogo a relatividade da noção de verdade ao confrontar quatro versões distintas (mas 

potencialmente credíveis) do mesmo acontecimento, oferecidas por quatro narradores distintos. No 

Japão do Século XII, três homens buscam refúgio da chuva debaixo da porta destroçada de 

Rashomon, entrada para antiga capital Quioto. Dois deles, um lenhador e um sacerdote acabam de 

chegar da esquadra de polícia e contam a um terceiro homem, um acontecimento que se tornará no 

eixo narrativo central do filme, sob a forma de repetidas e contraditórias analepses. O lenhador explica 

que encontrou o corpo de um nobre na floresta; o homem tinha sido apunhalado, mas a arma do 

crime não estava presente. O lenhador afirma que tinha visto o mesmo nobre viajando com a mulher, 

pouco tempo antes do assassínio. 

 Enquanto o lenhador e o sacerdote estão na esquadra de polícia, onde ambos vieram prestar 

testemunho, a polícia captura um bandido que confessa ter morto o homem e que presta o seguinte 

testemunho: ele, o bandido, estaria a dormir na floresta quando o nobre passou com a sua atraente 

mulher. Consumido pelo desejo de a possuir, o bandido engana o marido, acabando por atá-lo a uma 

árvore, e viola a mulher. Depois disto a mulher força os dois homens a confrontarem-se em duelo, 

disputando a sua posse. Neste duelo o marido acaba por sucumbir às mãos do bandido e finalmente 

morre. Depois da versão do bandido a mulher é trazida à presença do inspector, e ela também dá a 

sua versão dos acontecimentos. Segundo ela, o bandido tê-la-ia deixado depois da violação, sendo 

humilhada, pelo marido devido à sua desonra. A mulher tê-lo-ia assassinado, desmaiando em seguida. 
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Ao acordar descobre a faca no peito do marido. O sacerdote e o lenhador informam então o seu 

ouvinte de que o marido também teria testemunhado através de uma médium. Segundo o seu 

testemunho da violação, a mulher teria implorado ao bandido que assassinasse o marido e que a 

levasse consigo. O bandido recusa, a mulher foge e o marido acaba por cometer suicídio com um 

punhal que ainda sente ser puxado, a certa altura, por alguém. Finalmente o lenhador admite que, na 

verdade, tinha presenciado toda a sequência da morte do nobre, a partir de um esconderijo. 

Acrescenta que não existia nenhum punhal no peito do marido. Afirma que este foi morto por uma 

espada. Segundo a história do lenhador, tanto o nobre como o bandido, nada mais serão senão 

cobardes que se deixaram levar para o duelo pela acção maquiavélica da mulher. Quase por acidente, 

o nobre acaba morto pelo bandido e foge sendo seguido pouco depois pela mulher. Mas mesmo esta 

visão aparentemente “objectiva” da verdade é também posta em causa quando o ouvinte sugere que 

o lenhador teria roubado o punhal. 

Assim todas as versões são-nos apresentadas supondo a relatividade e intenções pessoais dos 

participantes/narradores. Mesmo a descrição mais distanciada do lenhador subentende a possibilidade 

de existir alguma distorção à verdade. Kurosawa sugere assim que a realidade ou a verdade não 

existem fora do contexto da interpretação, identidade, percepção e consciência humanas. 

 Comentando a questão do posicionamento do espectador em relação ao filme Hilf (Hilf, 

1996) dirá que “Rashomon é deliberadamente e enfaticamente inconsistente, mas utiliza esta táctica 

para efectuar uma declaração de intenções poderosa e coerente.” Hilf continua afirmando que esta 

potencialidade de conjugação de perspectivas através de uma narrativa contraditória poderá 

representar uma “capacidade de particular relevância para a ficção interactiva, a partir do momento 

em que a história abandonar a pretensão a uma realidade explicita e unificadora a favor de uma 

realidade em competição, possivelmente até,” como se dá o caso no filme de Kurosawa, “através de 

realidades inconsistentes”. 

 Rashomon comete a proeza de posicionar o espectador com cada uma das personagens, 

usando para esse efeito, desde a posição de câmara até à banda sonora, todos os códigos afectivos do 

cinema. Ao faze-lo não só exprime as diversas camadas de significados e de emoções subjacentes ao 

código cinematográfico, mas apela também ao julgamento por parte do espectador. Um dos recursos 

mais eficazes para este propósito é a utilização de câmara subjectiva, que identifica a figura do juiz 

(neste caso o próprio espectador).  

 O contrário disto acontece em Lady in the lake, de Robert Montgomery. Esta experiência de 

Film Noir pode mesmo dar preciosas lições à interactividade no que toca à utilização constante da 

câmara subjectiva. O maior problema é que ao negarmos à audiência a possibilidade de vermos a 

face do protagonista, estamos a negar a capacidade de leitura das expressões emocionais, o que 

impede o espectador de se envolver afectivamente com a personagem. Se é verdade que a visão 

subjectiva é uma das possibilidades na maior parte dos jogos — em que vemos o que o personagem 

vê — a verdade é que a maior parte deles possui pelo menos a possibilidade de vermos o avatar de 

costas, ou vermos a consequência de actos realizados sobre ele, tais como morte, quedas, etc. Claro 

está que a dramaturgia da realidade virtual poderá necessitar que não exista uma distanciamento 
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entre o utilizador/personagem e o mundo que o rodeia. Neste caso, porém, o drama acontece em 

tempo real, não resultando do re-contar típico às formas narrativas, e procura também um agir 

constante sobre o mundo virtual por parte do utilizador. O que Rashomon faz é justamente pedir-nos 

julgamento sobre narradores que temos à nossa frente. O equilíbrio entre tempo-real (que implica 

localização dentro de um mundo/espaço) e tempo-narrado parece ser, de facto, o eixo central do 

espaço de tempo na narração interactiva. 

 Rashomon parece, também por isso, declarar que o envolvimento afectivo com as narrações 

das personagens acontece enquanto as vemos e escutamos. Podemos estar dentro do filme enquanto 

voyeurs quando vemos outrém, mesmo se o grau de identificação for elevado, mas podemos também 

estar dentro do filme se decidirmos agir com elas, enquanto personagens com profundidade 

dramática. Parte do campo de investigação que desenvolvo no momento em escrevo este artigo, tem a 

ver justamente com a possibilidade de acção dramática por parte do espectador/utilizador, através da 

interacção com o que David Freeman (Freeman, 2004) chama Non Playing Characters, isto é, 

personagens que não estão a jogar mas que interagem de forma a enriquecer, dar história e textura 

humana à experiência de narração (ou noutros casos jogo) interactiva.   

 Mais uma observação que importa fazer a propósito das realidades em competição de 

Rashomon e que o posiciona firmemente como uma influência pertinente para a dramaturgia 

interactiva, prende-se com o facto de que, ao invés de apresentar uma solução para a história, o que o 

filme faz é apresentar todas as diferentes possibilidades que estão em jogo, deixando ao espectador a 

responsabilidade de aceitar uma das versões julgá-las a todas ou não aceitar nenhuma, fazendo do 

filme apenas uma metáfora para a impossibilidade da verdade. Esta questão aponta novamente para 

a questão da provocação emocional e racional do espectador. 

 Influenciado por Kurosawa, Alain Resnais realizou em 1961 um filme fortemente marcado 

pelo movimento do Nouveau Roman, escrito por Alain Robbe-Grillet. Esta película leva as questões da 

manipulação do espaço e do tempo um passo adiante. Resnais, falando em termos reminescentes da 

linguagem deleuziana, afirma que no cinema “algo deveria acontecer à volta da imagem e mesmo 

ainda dentro da imagem; é isto que acontece quando a imagem se torna imagem-tempo (..). O 

próprio ecrã torna-se uma membrana cerebral onde confrontos imediatos e directos acontecem entre o 

passado e o futuro, o dentro e o fora, a uma distância impossível de se determinar, independente de 

qualquer ponto fixo... A imagem deixa de ter espaço e movimento como as suas características 

principais, passando a ter sim, topologia e tempo” (Friedberg, 1993, p.129). A abordagem metafórica 

e onírica de Resnais, com os seus termos algo vagos e imprecisos, corre o risco de não nos deixar 

grande coisa a nível de ferramentas conceptuais, no que toca a processos de produção, mas tem o 

mérito de nos apontar para as referências intertextuais da imagem, marcada por todos os textos 

paralelos que evoca. Mas sobretudo, aponta-nos para questões pertinentes para se lidar com a 

problemática da narrativa interactiva, tais como a necessidade de se considerar a imagem 

cinematográfica, o plano, como uma unidade gramatical que se combina com as outras unidades tais 

como ela situadas num espaço e num tempo. Ao fazê-lo, Resnais, estabelece a referida topologia a 

que chamarei temporal para combinar os dois conceitos
21

.  
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 Não será porventura surpreendente que o mesmo Alain Resnais tenha vindo a realizar, nos 

anos 90, com particular aceitação comercial na Europa continental, os filmes Smoking e No Smoking. 

Trata-se de duas películas distintas, que podem ser vistas separadamente. Ambas giram à volta do 

casamento de um director de escola alcoólico, Toby Teasdale, e da sua tímida mulher Celia. De uma 

forma brincalhona e irónica, Resnais medita sobre o livre arbítrio ao oferecer duas versões dos 

acontecimentos, que se mostram em possibilidade alternativas motivadas pela diferença entre fumar 

ou não fumar. Também não será surpreendente, que seja considerada como “comédia interactiva”. 

 De facto, Smoking e No Smoking fazem-nos pensar nas considerações tecidas por Anne 

Friedberg sobre os centros comercias e os seus cinemas mutiplex, paradigmáticos, segundo Friedberg, 

de “uma temporalidade em constante movimento de flânerie” (Friedberg, 1993), pretendendo ilustrar 

o seu argumento no que toca à atitude do flaneur e flaneuse, personagens deambulatórios 

baudellairianos, que percorrem a cidade à procura de estímulos visuais.  Friedberg aponta-nos o 

exemplo das personagens encarnadas por Bette Midler e Woody Allen no filme de Paul Mazursky 

Scenes from a Mall (1991), que experienciam fantasias eróticas num cinema multiplex, estimulados 

pelas cenas exóticas de um filme em exibição numa sala de cinema onde casualmente entram. 

Pegando neste exemplo, Friedberg afirmará que “(...) as experiências oferecidas por tais fantasias de 

des-locação e transformação fazem hoje tão parte da esfera pública do centro comercial como o são 

através da utilização doméstica da televisão e do vídeo”. Continuando, acrescenta que “a ubiquidade 

destas experiências simuladas patrocinam um sentido desenraizado de presença e identidade. Ao 

mesmo tempo, a capacidade mecânica [adicionaria capacidade electrónica, n.a.] de manipulação do 

espaço e do tempo, que são elementos basilares do aparato televisivo e cinemático, produziram uma 

frequentemente uma crescente subjectividade des-temporalizada. A teoria cinematográfica tem 

tradicionalmente examinado as consequências da deslocação do espectador para um outro espaço, 

mas tem dado pouca importância ao transporte para as consequências subjectivas das deslocações 

especificas do cinema para um outro tempo (...) afirmo a necessidade de expansão da nossa 

concepção temporalidade pós-moderna de forma a dar conta dos efeitos cumulativos específicos da 

fruição cinematográfica e as sua implicações culturais nas nossas definições de espaço e de tempo” 

(Friedberg, 1993, p.124, 125).  

 Embora aceitando a generalidade do argumento de Friedberg, considero mais proveitoso 

considerar o que acontece na experiência cinematográfica como sendo a virtualização do espaço e do 

tempo, mais do que o des-locamento ou des-temporalização a que Friedberg se refere. Se é certo o 

argumento cultural que Friedberg propõe acerca da subjectivação do tempo, não é ainda chegada a 

estalinização
22 

 que permitisse pensar que a re-escrita mediática constante da história pudesse afectar 

de uma forma absoluta a generalidade dos indivíduos na generalidade das sociedades provocando o 

total desenraizamento de que Friedberg fala. A percepção da virtualidade deste outro tempo e deste 

outro espaço é justamente o que os torna produtos de consumo, não necessariamente confundíveis 

com a percepção da realidade num sentido absoluto. Por outras palavras, e levando a metáfora da 

própria Friedberg a uma instância concreta, o bilhete que se compra para a Disneylândia ainda é o 

garante de que a certa altura se tem de (e se pode) sair do parque. 
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 Enquanto experiência de fruição virtual, no entanto, não seria difícil imaginar Smoking e No 

Smoking a correrem lado a lado no multiplex. O espectador poderia deslocar-se de sala para sala, 

experienciando diferentes momentos em ambos os filmes, conforme quisesse seguir uma ou outra 

acção. Tal experiência não alteraria o conteúdo dos filmes e ainda não se poderia considerar 

interactiva, mas o grau potencial de escolha que o espectador teria em relação ao material 

apresentado aumentaria consideravelmente. 

 Manipulação de espaço e tempo; intertextualidade; apresentação de pedaços de significado 

que são organizados pela audiência de forma a criar significado; uma gramática baseada na noção de 

que os significantes ganham o seu significado conforme a sua posição relativa
23 

(a montagem: onde 

cada plano só ganha significado através da sua ligação a outro plano).   

 Há ainda a acrescentar que o cinema e os meios digitais são media cumulativos, no sentido 

em que a linguagem e organização formal e significante dos meios digitais
24

  é construída sobre (entre 

outras influências) a linguagem cinematográfica. Para além disto, convém lembrar que à entrada do 

século XXI, tanto os meios interactivos como o cinema, são alimentados por influências de expressão 

e cultura audiovisual, nomeadamente televisiva, omnipresentes no final do século XX. 

 Parece clara a relação próxima entre o cinema e a interactividade. Não se trata, em termos 

absolutos que, como sugiro, o cinema “prometa” a interactividade, mas essencialmente fornece um 

quadro de percepção e interpretação — de literacia — que permite estabelecer uma parte das raízes 

da gramática narrativa da interactividade digital. 
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Rashomon (1950), Realizado por Akira Kurosawa, , Prod:  Daiei Studios 
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Tall Ships (1992),  Gary Hill 

Obsession (2005), Pia Tikka 
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Accidental Lovers (2006), Realizado por Mika Tuomula, Prod:  Crucible Studios 

 

JOGOS 

X-Files (1997), Fox-Interactive  

Wing Commander (1997), Origin,   

Blackout (1998), Deadline Multimédia   

Max Payne (2001), Rockstar Games 

 

NOTAS 

 

1. O que obrigaria a mencionar todas as formas audiovisuais e cinemáticas, bem como todas as 

formas de apresentação eventualmente interactivas tais como dança, teatro, performance, etc. 

2. O termo que Bal utiliza é na verdade, na tradução a que tive acesso, “Actor”.  Tendo em conta, 

no entanto, a confusão que isso possa criar no leitor face à conotação dada a palavra “actor”, 

geralmente em português relacionada com o termo “comediante” decide optar pela utilização do 

termo “agente” significando assim um agente narrativo interno à história.  

3. Coincidente e significativamente, no que toca ao mundo digital, a palavra “bocado“ em inglês 

traduz-se por “bit”. 

4. Pense-se em Rashomon de Akira Kurosawa; Elephant de Gus Van Saint; The Thin Red  Line, de 

Terence Mallick; Sliding Doors, de Peter Howitt ou Corre Lola Corre de Tom Tywker. 

5. X-Files (Fox-Interactive, 1997), Wing Commander (Origin, 1997), Blackout (Deadline Multimédia, 

1998) 

6. Dado que o autor de uma narrativa interactiva é o criador de todo o mundo da experiência de 

interacção e dado ainda que não se pode atribuir autoria de facto ao utilizador de uma narrativa 

interactiva, denomina-se de autor processual (Murray, 1997) ao criador global da narrativa e 

experiência interactiva. 
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7. Veja-se a teoria de Kuleshov 

8. Anteriormente definido como autor processual  

9. Da ciência cognitiva à psicanálise, passando pelas teorias de inspiração deleuziana não é ainda 

estável o lugar que a percepção de um filme ocupa no cérebro e de que forma aquilo que chamo 

aqui “entendimento” opera. Não estão em todo o caso aqui os processos através dos quais a 

produção de sentido toma lugar mas sim a própria produção de sentido. … pois neste sentido 

mais lato que a noção de entendimento deve aqui ser encarada. 

10. A montagem em cinema articula planos que nem sempre têm continuidade temporal. Quando 

isto acontece diz-se que existe uma elipse. Estas elipses, no entanto, nem sempre são 

percepcionadas como descontinuidade temporal, uma vez que o entendimento permite fazer a 

associação entre dois planos que se passam em tempo ligeiramente distinto, “assumindo-se” o 

tempo que está entre eles. Por exemplo, se vemos alguém levantar-se de uma cadeira num quarto 

e a seguir entrar numa cozinha, “assumimos” o tempo que levou a essa pessoa para sair do 

quarto e andar até à cozinha, sem que isto seja percepcionado como uma mudança de 

sequência. 

11. Entenda-se, o advento do star system e a “normalização” da 7ª arte daí decorrente.  

12. Noção que em muito é análoga à inter-relação entre fábula e Syuzhet a que já nos referimos. 

13. Fazendo uma utilização por analogia dos termos de Bolter, poderíamos então dizer que o texto do 

sonho tal como o texto do escritor interactivo se encontra espalhado num espaço virtual cuja 

ordenação depende do narrador. 

14. Entenda-se, neste contexto, sob a perspectiva do autor/narrador, não do ponto de vista do 

espectador/utilizador. 

15. Naturalmente existem narrativas que querem justamente apostar nesse estilhaçar da coerência 

para nos transmitir uma perspectiva incoerente, paranóica ou esquizofrénica da visão do autor ou 

da psicologia dos personagens, é o caso, por exemplo, em algumas das sequências em O ⁄ltimo 

Ano Em Marienbad de Alain Resnais.  Este aspecto, no entanto, só serve para confirmar 

exteriormente a coerência da narrativa na identificação com a psicologia da personagem colando 

a organização formal (o que alguns narratologistas chamam a narração extra-diagética, com a 

narração homodiagética). 

16. Um engine é o mecanismo de programação que corre por trás de uma aplicação ou jogo. 

17. O campo da instalação vídeo é, a este nível, riquíssimo, mas por falta de disponibilidade das 

mesmas, chamar a atenção para obras como Obsession de Pia Tikka ou Tall Ships, de Gary Hill 

significa dirigir-me, com muita mágoa, a um número relativamente restrito de pessoas.   

18. A série tem estreia prevista na estação nacional finlandesa YLE para o final de 2006.   

19. Para quando referências pop do estilo Hang the DJ ou Please Mr. DJ? 

20. Narrativa “Object-oriented” pode neste sentido — e de uma forma simplista — ser entendida 

como uma forma de se entender a narração interactivamente moldando-a conforme o objecto de 

interesse da audiência. O termo, na verdade, perde-se na sua origem no campo da programação 

computacional e de software, mas existe alguma aceitação em descrevê-lo como a programação 
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de objectos que obedeçam às condições programadas para o ambiente em que se inserem, sem 

que seja necessário programar todas as acções possíveis, se ao objecto for dito que cairá 

conforme determinadas variantes, não se torna necessário programar todas as cenas possíveis em 

que o objecto cai, como aconteceria na narrativa arborescente. 

21. Mesmo considerando películas como La Jetée, de Chris Marker, em que a imagem fixa, a imagem 

que fixa o tempo, é utilizada plano a plano, seríamos ainda assim, obrigados a reconhecer o 

movimento causado pela justaposição de imagens fixas que cria um tempo dentro da montagem. 

Ou seja, mesmo neste caso o cinema é possuidor de um tempo que corre dentro do espaço. 

22. Refiro-me ao processo que se passou na URSS estalinista em que os elementos considerados 

“incómodos” para a escrita da história segundo a versão de Josef Stalin, eram literalmente, 

apagados de qualquer fotografia ou filme no qual aparecessem. 

23. Lembremo-nos de Saussure. 

24. Percepção de ícones através de um ecrã de duas dimensões, o rectângulo do ecrã em si, a 

organização de conteúdos audiovisuais através de montagem, etc. 
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1. A concorrência entre as imagens — Nos finais do século XVIII, a narrativa estabilizada 

no livro ganha concorrência. A industrialização cria as condições para a produção e distribuição em 

massa de imagens que, abrindo-se em media novos, criam ligações, enunciados de novas narrativas. 

A invasão das imagens marca o início da vida moderna, que Baudelaire tão bem pintou, e as 

narrativas da época espelham esse emaranhado de ligações. Fazendo uso da sua função normativa, 

reformulam a sua organização interna de modo a pôr ordem na dispersão, a dar um sentido ao caos.  

 Os mass media são o efeito e também a causa de uma máquina industrial imparável que se 

auto-alimenta, criando as condições para o escoamento dos seus próprios produtos. Nunca tanta 

gente tinha estado sintonizada em fluxos tão (pré) determinados. Agora, milhares lêem os mesmos 

jornais, ouvem os mesmos discos, partilham os mesmos instantâneos deste ou daquele cliché e, nos 

finais do século XIX, entram no ritual da sala escura para se exporem, em conjunto, a um outro 

tempo que passa a ser seu — o tempo do cinema. O cinematógrafo parece, de facto, ter neste 

processo um lugar paradigmático e singular. Será ele, durante todo o século XX, o maior repositório 

agenciador e gerenciador de imagens, re-mediando (1) um enorme número de outros media, como o 

teatro, o espectáculo de variedades, a pintura, etc., e seus modos particulares de agenciamento, 

reformulando-os ao estabelecer novos encontros e ligações, mudando para sempre a nossa percepção 

e, consequentemente, a nossa relação com as imagens, com o exterior.  

 

 2. O cinema — um medium singular — O modo de percepção sensorial altera-se de facto 

com o nascimento do cinema. A vida, que antes parecia contínua, fragmenta-se. Este novo fluxo 
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moderno não cessa de esboçar enunciados para narrativas que se interrompem sem encontrar um 

fecho e ou um sentido. Ao atravessar a cidade que aumentou o seu território e que por isso, 

justamente, parece ter-se desterritorializado num emaranhado de ligações, cada vez mais complexas, 

multiplicadas, veladas, este indivíduo abismado do inicio do século passado, deambula perdido pela 

multidão de semelhantes, ligando-se e, mais importante, desligando-se, de conversas, encontros 

ocasionais, acidentes, coincidências e sincronicidades. A descontinuidade e o fortuito tomam conta da 

vida.  

 O cinematógrafo, o medium novo (que agora inicia o ciclo da digitalização convertendo-se em 

novo medium) tem um nascimento abençoado e rapidamente se dissemina pelo mundo 

industrializado. As pessoas acedem em massa às salas escuras e descansam de um ritmo vertiginoso 

que é a vida moderna e que gera mais informações do que aquilo que podem processar (2). Aí, na 

sala escura, o cinema vai evoluindo, definindo um enunciado representativo, expressivo, mediador de 

experiências que se encontre com o espectador de modo a que este, por sua vez, encontre uma ordem 

no caos, uma continuidade, unificando a dispersão, investindo num sentido. Mas que modo é este de 

organizar as imagens em movimento que consegue juntar na sala escura grupos de indivíduos tão 

diversificados do ponto de vista social, cultural e étnico? A quantidade e a complexidade de elementos 

envolvidos no processo cinematográfico tornam-se simultaneamente causa e efeito de uma 

dramaturgia forte e unificadora, adaptada a responder à lógica industrial dos mass media e capaz de 

pôr uma gigantesca e complexa máquina em movimento. Observemos algumas das suas 

particularidades para que possamos distinguir o cinema entre tantos outros media que com ele co-

habitavam:  

 a) Ele implica um modo de recepção em sala escura que condiciona e amplifica os sentidos 

perceptivos envolvidos (podemos falar de uma recepção submersível) - quebra-se a distância entre o 

espectador e a obra. Se, por um lado, há um aspecto de submersão, como Benjamin sugere na seu 

incontornável texto sobre a obra de arte (2), o espectador não deixa de fazer a sua participação 

distraída no processo de recepção do fluxo fílmico;  

 b) Enfatiza o peso do real das imagens, já patente na fotografia, mas agora reforçado pelo 

movimento e profundidade de campo. O seu modo de organização que encontra algumas analogias 

com os nossos processos mentais — Este facto é determinante para a constituição de um enunciado 

cinematográfico (3). A organização das imagens em movimento passa necessariamente por uma 

digitalização sobre o processo de inscrição. Neste caso particular, esse processo de digitalização, que é 

sempre um processo de divisão, de corte, visa potenciar a forte componente analógica dessas mesmas 

imagens, puxando pela sua forte relação com o “real”, tornando-as o mais contínuas possível, 

atirando-as para uma engrenagem que se põe em movimento num ritmo que se quer orgânico, 

análogo aos nossos processos mentais (4) e que vai produzindo um enunciado que os espectadores 

vão aceitando, interiorizando (porque é um meta-enunciado). Os planos subjectivos, os grandes 

planos, os efeitos “encadeado” e “fundido”, a montagem paralela e alternada, etc., demoraram a 

impor-se mas foram ganhando um lugar, um estatuto tipo(gráfico) para o “léxico” cinematográfico e 

agora, salvo as devidas distâncias, já é tão difícil fugir ao facto da letra “C” iniciar a palavra Cinema 
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como ignorar que um grande plano destaca algo num espaço ou que uma montagem paralela 

estabelece acontecimentos no mesmo tempo em espaços diferentes. Tudo flui. 

 c) É um objecto temporal, que se constitui no tempo (5) - Bernard Stiegler chama-nos a 

atenção para a importância deste processo: estabelece-se na sala escura uma coincidência de dois 

tempos - o tempo do cinema e o tempo do espectador — o fluxo das imagens em movimento num 

tempo e o fluxo da consciência que se constitui nesse mesmo tempo (6). 

 d) Tem uma dramaturgia que limita e unifica os elementos dispersos — é difícil pensar o 

cinema se não tivermos em conta que essa dramaturgia, que deve ser vista numa perspectiva 

alargada, se cria a partir de uma teia de relações formadora de um universo muito vasto onde 

comunicam mundos de ordem diversa, sejam eles provenientes das regiões mais remotas da 

subjectividade criativa quer da superfície da pragmática industrial. Trata-se de um modelo que investe 

numa gestão do espaço e do tempo que pretende ser universal, captar um espectro máximo de 

espectadores com extensão dos eixos à geografia, faixa etária, social, de género. E não está limitada à 

micro-dramaturgia que define o produto final mas é extensiva, em padrão fractal, a toda uma mise-en-

scéne e mise-en-chaîne industrial. A dramaturgia desde sempre cuidou da gestão do espaço e do 

tempo cumprindo o seu papel normativo. Age verticalmente através da divisão dos elementos em 

unidades discretas sobre a linha horizontal do tempo. A dramaturgia clássica de Hollywood, apoiada 

pela sua máquina industrial impôs-se à escala planetária, como produto de consumo e modelo 

paradigmático da construção cinematográfica.  

 3. Uma narrativa forte para unificar o que está disperso — Um dos pontos de partida 

mais importantes para a organização e controlo deste fluxo de imagens em movimento foi sem dúvida 

o investimento na narrativa. Esse facto determinará a passagem do cinematógrafo, como mera 

aparelhagem da percepção e projecção de atracções, para o cinema, como arte e como industria de 

massas. O aprimorar de um modelo narrativo que, como atrás referimos, determina e é determinado 

por um modelo organizativo mais amplo, irá influenciar todo o processo de produção (realização), 

distribuição e exibição, estabelecendo um enunciado o mais estável e universal possível para que se 

cumpra o destino, herdado da possibilidade de reprodutibilidade técnica e difusão maciça. Este 

processo de estandardização, se por um lado põe a máquina em movimento, fazendo com que 

unidades discretas definidas componham um fluxo estável e permitam criar um equilíbrio obreiro (nos 

processos humanos e técnicos de produção) e da obra (a justeza do classicismo) por outro tende a 

homogeneizar o que é diverso, a igualar o que é singular, a nivelar as intensidades. E que modelo 

narrativo se irá impor para manter a máquina bem oleada?  

 

 4. O modelo dominante: Archplot — o design clássico — Adaptam-se os cánones 

Aristotélicos a uma lógica industrial — a sua eficácia depende essencialmente da gestão do tempo 

narrativo. Vejamos primeiro como Robert MacKee define este tipo de estrutura que designa por 

Archplot: “O design clássico constitui-se através de uma história construída à volta de um protagonista 

activo que luta com forças antagonistas externas para perseguir os seus desejos, seguindo a 

continuidade temporal, numa realidade ficcional consistente ligada por princípios causais, através de 
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mudanças absolutas e irreversíveis, até um final fechado” (7). Falamos obviamente do modelo 

dominante, com sede em Hollywood e que determina grande parte dos filmes produzidos a nível 

mundial. 

 O arco e a flecha: O arco representa a mudança na linha do tempo, a flecha o controlo sobre 

essa mesma linha. O arco marca a centralidade do protagonista descrevendo as mudanças que este 

sofre (juntamente com o espectador) durante o percurso narrativo, controlado por uma ideia central 

(“controlling idea”): o plot principal, em direcção a um alvo preciso - um final satisfatório em que os 

nós da intriga são desatados. Mudança controlada - é talvez uma das características principais deste 

modelo.  

 Investe-se no movimento e na acção, na fluidez, no domínio da atenção. Puxa-se o 

espectador para dentro do fluxo através de uma narrativa que lhe promete um sentido. Esse sentido é 

o tronco de onde tudo parte e a onde tudo retorna, é uma organização devedora do pensamento 

arborescente e positivista anterior à morte das grandes narrativas. Assenta sobre uma máquina eficaz 

que não admite a incerteza e por isso é rejeitado todo o desperdício passível de provocar qualquer 

atrito perturbador da fluidez desse movimento orgânico. A digressão, a divagação, a coincidência, a 

ambiguidade, o indiscernível, etc., não são portanto bem vindos. É um sistema orgânico com uma 

acepção positivista, num equilíbrio clássico assente na linearidade da causa e do efeito num mundo 

pleno em que as ligações estão inscritas no texto divino. E porque (já) “está escrito” a narrativa 

clássica, que se lê num movimento de constante precipitação para a frente avançando a grande 

velocidade para o momento final da redenção, constrói-se na verdade do fim para o princípio e é do 

alvo no “Fim” que tudo parte, até a flecha chegar ao arco do “Era uma vez...” 

 Como anteriormente referimos, o modelo dominante constitui-se a partir de uma estratégia de 

limitação tendo em conta eficácias de ordem variada. Privilegia os elementos estáveis: a normalidade 

à anormalidade, o consciente ao inconsciente, o continuo ao descontinuo, a unidade à dispersão, o Eu 

ao outro, a velocidade à lentidão, a imagem ao som, o som ao silêncio, a acção à palavra, a acção ao 

pensamento, o movimento à fixidez, o concreto ao abstracto, o real ao surreal, o desvelado ao velado, 

a proximidade à distância, o movimento ao tempo. A ligação forte e motivada entre os elementos 

visam a transparência — os mecanismos narrativos constituem-se e articulam-se de forma a 

apagarem os seus próprios vestígios. 

 

 5. Os excêntricos — Apesar de se identificarem no universo narrativo cinematográfico uma 

série de estruturas narrativas exteriores ao domínio do Archplot, iremos nesta breve reflexão abstermo-

nos de as nomear para nos concentrarmos nos elementos rejeitados pela canonic story, e por elas 

adoptadas. Os vínculos a um modelo industrial são determinantes na constituição de modelos 

dramatúrgicos. Na maior parte das vezes afastados de Hollywood, embora com algumas excepções 

ensaiadas no interior do sistema, desenvolveram-se ao longo dos tempos outros modelos narrativos, 

geralmente associados a certos movimentos modernistas e vanguardistas. Sem uma pressão tão forte 

para que os desígnios comerciais se cumpram, nestes modelos experimentam-se novas formas que na 

maioria das vezes contrariam justamente a fluidez do fluxo espacio-temporal. Dessa liberdade e por 
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contraponto à cinematografia dominante, associam-se estes movimentos ao cinema de autor (muitas 

vezes a partir de dicotomias levianas). 

 

 6. Uma oposição do cinema — Se, por todas as razões atrás expostas, a estrutura 

dominante se associa a elementos estáveis, os modelos excêntricos fazem da instabilidade o motor do 

seu processo criativo. MacKee ensaia uma série de oposições que são definidoras dos objectivos de 

duas tendências gerais de modelo narrativo. Dois modos de organizar os modos de representação e, 

consequentemente, de recepção:  

 

 

Archplot      Modelos excêntricos 

 

Tempo linear      Tempo não-linear 

Causalidade      Coincidência 

Final fechado                 Final aberto 

Conflito externo                 Conflito interno 

Protagonista único     Multiprotagonismo 

Protagonista activo     Protagonista passivo 

Mudança      Stasis 

Realidades consistentes                Realidades inconsistentes 

 

 Mas estas oposições, às quais se reconhece o valor operativo, acabarão por esbater-se quando 

a narrativa, em ambiente dos novos media, se vê obrigada a libertar-se de uma lógica de constantes 

para uma lógica de variáveis. A solidez do modelo dominante nos mass media é um estado 

desapropriado ao universo liquido dos novos media que se abrem a todos os modelos, ensaiando 

novas estratégias. 

 Observemos então como é que estas oposições da narrativa cinematográfica, sugeridas por 

McKee, se comportam no novo ambiente. Para salientar melhor a mudança de relação entre autor e 

leitor, será feita nesta abordagem um deslocamento do ponto de vista da criação / obra para a relação 

desta com o leitor / utilizador / jogador. 

 

 7. Tempo linear e Tempo não-linear — Com mais ou menos radicalidade, a quebra na 

linha temporal da narrativa sempre foi uma figura aceite - saltos para o passado ou para o futuro, 

troca dos acontecimentos na linha temporal, etc. Mas, e porque os media tradicionais são lineares, a 

descontinuidade constitui-se em linha, ou justificada por causalidade (mais ou menos directa), ou 

acentuada arbitrária ou aleatoriamente. Claro que o seu autor pode criar todo uma sistema 

hipertextual, e alguns, como Joyce, fizeram-no com genialidade, mas a explosão dá-se para fora da 

físicalidade do medium. É o leitor e a sua consciência o mediador dessas ligações: dentro do próprio 

medium, de fora para dentro, de dentro para fora.  



 
 

 

 

111  

 O tempo, quando o leitor tem que agir para que a narrativa continue e siga determinado 

rumo, já não é só o tempo subjectivo do texto, um tempo estabilizado no passado e reactualizado na 

leitura e que funciona por compactação e descompactação da memória e da imaginação. É um 

tempo presente, com a instabilidade de qualquer presente, de qualquer experiência. Em muitos casos, 

alguns motores de jogos ou hipernarrativas criam o tempo que há-de vir em tempo real dependendo 

das escolhas que se fazem no momento.  

 A distância entre a acção e a reacção, um tempo que a narrativa clássica tão bem geria de 

forma a agarrar o leitor / espectador, é dado ao utilizador que pode, apesar de todos os estímulos que 

lhe são oferecidos, escolher o ritmo que lhe apetecer, até ao corte total. Na verdade, liberto da 

horizontalidade da narrativa linear e perante as possibilidades de escolha em tempo real, o utilizador 

pode dedicar-se a algo tão incomodo à eficácia da gestão temporal da canonic story — a digressão.  

 

 8. Causalidade e Coincidência — A causalidade advém da linearidade do temporal. Então, 

a narrativa linear é sempre construída de trás para a frente. Mesmo que acabe na primeira cena e 

comece na última não deixamos de encontrar motivações, retroactivamente, que justifiquem o 

processo causal da história. A coincidência advém justamente de acções emotivadas, da 

arbitrariedade. Aspectos tão caros a determinado tipos de cinematografia com o intuito de combater 

os determinismos, promover a relatividade, realçar ideias como a irracionalidade da existência. 

Embora aconteça na “vida real”, um herói que progride ao longo da história e que é atropelado num 

momento em que está prestes a concretizar os seus objectivos é uma ideia impensável no modelo de 

Archplot. Porquê perder tempo a contar uma história dessas? A causalidade procura um sentido, faz 

ligações.  

 A coincidência, de certa forma, põe em causa as ligações e, chega por vezes a ter o papel 

niilista de promover cortes e desligações. Por isso, a dramaturgia clássica lida melhor com a 

sincronicidade, tão cara a Jung. Porque acentua a força, a centralidade e o determinismo do poder do 

herói, em última instância promove e realça todo o tipo de ligações e a organicidade da estrutura 

narrativa.  

 Na narrativa não linear a causalidade mantém-se mas, muitas vezes, por ser actualizada em 

tempo real, abre-se à coincidência, como na vida. Num jogo com motores que promovem 

determinados acontecimentos a partir de premissas aleatórias, por muito que o tenhamos explorado, 

não podemos fazer previsões, porque esse processamento aleatório de dados produz necessa?iamente 

coincidências. Por exemplo, num livro podemos sempre voltar páginas atrás ou à frente mas isso não 

vai alterar a ordem dos factos. Voltar atrás no percurso de um simples jogo de plataformas pode 

significar ganhar mais pontos ou encontrar a morte porque o motor, aleatoriamente, deu a ordem 

para que um antagonista por ali passasse naquele momento.  

 Também no gigantesco hipertexto que é a Internet as coincidências são recorrentes, por 

incoincidência na interpretação dos dados. Como a informação tem uma forma de base numérica e é 

sujeita a protocolos com base algorítmica, há por vezes uma transferência dos contextos valorativos, 

do semântico para o numérico. Então, é normal, ao mandarmos um poema a uma amiga com a 
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palavra “melancolia” , que nos surjam junto às nossas mensagens de e-mail variados anúncios que 

vão desde acompanhamento psiquiátrico à venda dos últimos best-sellers de literatura sentimental 

(com descontos interditáveis). O Google, como maior motor de buscas da rede, com o seu sistema 

algorítmico causal, é também o maior promotor de coincidências incoincidentes. 

 

 

 9. Final fechado e Final aberto — Nas narrativas lineares, o final está sempre presente 

mesmo que nos recusemos a lá chegar. Este poderá apresentar valores muito diferentes — sendo 

fechado, conclusivo, satisfatório e irreversível ou aberto sem que se desatem os nós da intriga, 

levantando mais questões do que responde, ambíguo. Nos novos media, para além desta questão 

estilística, que também se coloca, deparamo-nos com variantes interessantes que deslocam os termos 

da equação. Quando nos deparamos com um sistema causal que lida com o aqui e agora, 

reconhecemos que o final existe algures só não sabemos quando e como ele chegará, como na vida, 

como a morte. Na maioria dos jogos, mesmo quando existe um afunilamento para um final único, 

determinado e fechado, espreita-nos sempre a possibilidade de um final prematuro, incompleto, sem a 

plenitude do objectivo cumprido. Essa é a possibilidade de perder o jogo. Mesmo em modelos simples 

de jogos dos anos 80 ou princípios de 90, antes dos sistemas de processamento permitirem criar 

universos virtuais mais amplos, este tipo de comportamento já estava estabelecido.  Usemos o 

exemplo do famoso Prince of Persia: o herói jogador deambula por uma série de obscuras caves e 

salas armadilhadas e guardas furiosos numa corrida contra o tempo para salvar a bela princesa 

aprisionada pelo infame grão-vizir. É uma corrida contra o tempo. Há uma hora para jogar e o 

objectivo preciso determina um final preciso, independentemente se o herói jogador preferir perder os 

60 minutos a fazer turismo pelas masmorras. Podemos de facto voltar atrás e mudar o percurso mas a 

“morte” espera-nos a cada canto sob a forma de terríveis armadilhas e guardas sanguinários. Cria-se 

um final cada vez que um jogador perde um jogo (o que não é o mesmo que desistir, isso sim é 

equivalente a fecharmos um livro e recusar chegar à ultima página). Mas esse final também pode abrir 

possibilidades de retoma no exacto momento em que perdemos, ou descer de nível, etc., e podemos 

sempre entrar nesta história, ou corrida, ou luta, e começar a narrativa de novo.  

 Em muitos jogos mais recentes, embora haja bons exemplos do passado como o caso do 

paradigmático Myst, o universo virtual está concebido de forma a incentivar a exploração em 

detrimento da precipitação finalística. Convém ainda abordar a capacidade destes media, sejam os 

hipertextos, sejam os jogos, de se ligarem em rede perdendo-se de vista as fronteiras territoriais.  

 

 10. Conflito externo e Conflito interno — Vejamos, em traços gerais, dentro do modelo 

dominante da canonic story, como se cria um sistema típico de conflito exterior: há um incidente que 

coloca o herói perante uma situação conflitual, este é obrigado a tomar uma decisão e depois a agir. 

As consequências da sua decisão / acção não correm como esperava acabando por provocar outro 

incidente e todo o processo se põe em marcha de novo até que o clímax final quebre esta cadeia.  

  No conflito interno, apesar da personagem poder ter uma série de conflitos familiares ou 
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sociais, investe-se na sua interioridade, é ela o motor da narrativa e, como é obvio, terá que ser 

explicitada com elementos exteriores.  

 No ambiente não linear dos novos media, não pode haver esta divisão entre interior e exterior 

porque as decisões cabem sempre ao utilizador. O seu interior determina as suas escolhas exteriores, 

independentemente do carácter da personagem que encarna ou / e comanda. Se decidir parar tudo, 

pára.  A narrativa só se põe em marcha, não só com a acção do utilizador, porque isso seria o 

equivalente ao leitor do livro que não passa para a página seguinte, mas com as suas escolhas, 

porque ele está no centro da acção.  

 O conflito não deixa de ser uma figura de extrema importância para criar motivações aos 

utilizadores para progredirem nas narrativas, sejam de que tipo forem. Aqui investe-se sobretudo na 

criação de incidentes, de possibilidades e deixa-se o utilizador decidir e agir. Neste ponto, a estrutura 

tem que fornecer novo incidente para que a máquina se ponha em marcha. As escolhas têm sempre 

um grau maior ou menor de conflitualidade e o utilizador, como qualquer herói, revela-se pelas suas 

escolhas e acções. 

 

 11. Protagonista único e Multiprotagonismo / Protagonista activo e Protagonista 

passivo — O utilizador é sempre um protagonista activo. Mesmo que, num contexto de rede, possa 

estar absorvido numa estrutura de multiprotagonismo, como os jogos online. Em qualquer dos casos 

solicita-se a sua presença e a sua intervenção física irá determinar a acção pois as suas decisões são 

fulcrais para o desenrolar da narrativa.  

 Se o leitor / utilizador / protagonista se tornar passivo, isto é, se decidir não agir com a 

narrativa, perante um hipertexto ou perante um livro, tudo se imobiliza. Mas se participar num jogo, a 

solo ou em rede a sua passividade, a sua mudez serão um acto comunicativo, uma inacção que é 

uma acção com consequências na causalidade dos acontecimentos. Há ainda os casos curiosos de 

jogos (a solo mas especialmente online) em que o protagonista pode parar, recusando-se a agir, mas 

tudo à sua volta continua em movimento, em progressão. Num hipertexto, o leitor / utilizador pode 

viajar, ou seja, protagonizar a narrativa adoptando vários pontos de vista, à vez ou simultaneamente. 

 

 12. Mudança e Stasis — Voltamos a oposições como progressão versus digressão, activo 

versus passivo. A decisão na escolha de um movimento que privilegie a mudança ou a stasis, como 

recurso estilístico rítmico, está na mão do utilizador que pode, em muitos casos, passar de uma para a 

outra conforme lhe aprouver. 

 

 13. Realidades consistentes e Realidades inconsistentes — Em rede todas as realidades 

são inconsistentes. E assim se constituem. As realidades constroem-se contextualmente. A sua solidez 

advém da coerência interna. No ambiente não linear, como tudo pode estar ligado em rede, a 

possibilidade de encontros é quase ilimitada. Aqui o contexto é permanentemente posto em causa 

pela instabilidade do meio mas as questões de identidade deixam de ser fulcrais. Não parece ser 

possível a excentricidade. Se, como há pouco se especulava, grande parte das bibliotecas fossem 
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digitalizadas em troca de publicidade hiperligada através de palavras-chave dos seus textos, poderiam 

os universos textuais ser postos em causa porque uma palavra de um escrito de Ovídio nos remete 

para um óleo de massagens? A abertura ou descontextualização, mais ou menos da responsabilidade 

do utilizador, é facilmente absorvida num meio liquido que permite re-mediar, reformando 

constantemente os objectos e os seus contextos. 

 

 14. Já não há excêntricos — Do ponto de vista dos criadores / programadores parece-nos 

obvio que o meio é propicio à experimentação. As oposições perdem o valor de tendências, quer 

industriais, quer de políticas de autores, e passam a ser elementos a serem utilizados dentro das 

possibilidades bastante flexíveis do meio. Assim, a dita instabilidade do tempo não-linear, da 

coincidência, dos finais abertos, do conflito interno, do multiprotagonismo, da passividade, da stasis, 

das realidades inconsistentes encontram aqui um ambiente propício para serem experimentados, 

usados, reformados. E as outrora sólidas categorias como o tempo linear, a causalidade, o final 

fechado, o conflito externo, o protagonista central e activo, a mudança e as realidades consistentes, 

adquirem novos estatutos e funções, mantendo o seu papel regulador num meio onde é fácil 

perdermo-nos. 

 

 15. O texto aberto: Roland Barthes (8) — A hipertextualidade é, antes do mais, um modelo 

de gestão de informação, estabelecendo ligações em, ou, entre bases de dados. O que lidamos, no 

nosso interface gráfico, são simulacros, representações de sequências numéricas, que nos aparecem 

sob a forma de imagens, sons, letras, palavras, textos, etc. Se no sistema computacional toda a 

informação pode ser traduzida em algoritmos, as relações tornam-se quase ilimitadas.  

 Mas a narrativa, seja qual for o medium hospedeiro, constitui-se justamente na limitação de 

possibilidades e neste ambiente computacional o mesmo se lhe exige. A diferença encontra-se na 

formalidade do processo ou, pelo contrário, na sua mobilidade informal.  

 Em vez de um condicionamento arborescentemente cria-se uma teia rizomática de ligações 

que oferece antes as condições para o leitor fazer as suas escolhas. Na verdade, ao darmos a 

escolher, estamos sempre, simultaneamente, a oferecer possibilidades e limitações. Na narrativa linear 

investia-se na motivação das personagens para as escolhas que faziam, na narrativa multilinear 

investe-se na motivação do leitor para escolher.  

 Seja como leitor de uma hipertexto, como usufrutuário de uma enciclopédia, como jogador 

individual ou em grupo, etc., na estrutura não-linear dos novos media, o utilizador é sempre 

catapultado para o centro da acção, no sentido em que é obrigado a agir fisicamente, chamando a si, 

com mais ou menos heroicidade ou protagonismo, as funções de uma personagem da narrativa 

tradicional. O seu percurso nessa estrutura é que o constitui como leitor, espectador, utilizador, etc. A 

narrativa ocupa-se então da definição, não de trajectórias, mas sim de territórios para serem 

percorridos. Dá-se, em relação aos autores / programadores, um deslocamento de uma lógica de 

gestão de possibilidades para uma lógica de gestão de condições de possibilidades. 

 Como nos media tradicionais, os autores / programadores, acabam por ensaiar o seu próprio 
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desaparecimento apagando os traços da sua presença (escondendo-se muitas vezes por detrás da 

vastidão e complexidade das redes que criam e perante as quais, como qualquer criador, perdem 

muitas vezes o controlo).  

 

 16. E o que era sólido liquidifica-se — Esta história mudou realmente de tom numa época 

em que as dicotomias, de facto, não se sustentam. A excentricidade é absorvida pelo círculo e as mais 

improváveis ligações (e desligações) tornam-se primeiro possíveis, depois actualizam-se e, finalmente, 

banalizam-se. Pós-qualquer-coisa-de-sólido, tudo se liquidifica.  

 Se, como Benjamin sugere, a mão se tinha libertado no processo mecânico da fotografia «das 

mais importantes obrigações artísticas no processo de reprodução de imagens», a mão retorna agora 

aos novos media. É pela mão que eles se constituem. No tempo, no espaço. Mediados, re-mediados, 

hipermediados. O triângulo entre técnica, arte e estética é infectado com séries algorítmicas de data, o 

fechado abre-se, o contínuo fragmenta-se, a variável instala-se na equação. Conceitos como 

manipulação, utilização, interacção, alertam-nos para novas designações, e se, voltando a Benjamin, 

a distância entre espectador e objecto tinha sido encurtada, o utilizador parece agora saltar 

directamente para o centro deste novo objecto, que já não se constitui num movimento no tempo, 

como no cinema, mas que se reconstitui, no espaço e / ou no tempo, obedecendo ao movimento da 

mão que acede ao interface.  

 Os novos media não são novos porque cheiram a fresco mas porque, num processo de 

constante renovação, re-mediam, recriam e, mais importante, permitem ao utilizador recriar a 

estrutura interna e essencial dos seus elementos. É no computador que os media tradicionais se 

encontram: a imprensa, a fotografia, a imagem em movimento, o som, as artes gráficas, etc., 

liquidificam-se em zeros e uns e, a partir desta possibilidade de mapeamento algorítmico, pode iniciar-

se a manipulação genética para reformar as ligações internas e externas numa linguagem comum. 

Assim, os media não se tornam só em novos media mas também em meta-media, ou seja, adquirem 

a capacidade de se re-mediar, reproduzir, remisturar, reformar, etc. Se a variante se instala no 

sistema, maior responsabilidade se espera de modelos narrativos dinâmicos capazes de gerir a 

complexidade das ligações e consequente aumento exponencial das possibilidades. 

 

NOTAS 

 

1. Termos como “re-mediar” ou “re-mediação” são traduções de to remediate e remediation, 

expressão cunhada pela dupla Jay David Bolter e Richard Grusin na sua obra Remediation (MIT 

Press, Cambridge, 1999).  

A re-mediação, em traços gerais, é a capacidade que os media têm para alojar e transformar 

outros media aumentando assim as camadas de mediação entre o objecto e o sujeito, 

propriedade que Marshall McLuhan tinha já identificado na sua obra de 1965, The Gutenberg 

Galaxy. Pegando num exemplo histórico, a imprensa faz a re-mediação do livro ao publicar 

episódios de uma novela, da gravura ao ilustrá-la, na fotografia ao re-enquadrá-la adaptando-a a 
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determinado padrão gráfico, etc. Em termos mais actuais temos o computador que é um centro 

de re-mediação de inúmeros mass media transformando-os em new media. Não é demais 

salientar que a propriedade principal desta re-mediação é a mutação que o media sofre no 

processo. Por exemplo, as propriedades de um ficheiro de mp3 são bastante diferentes das da 

mesma faixa sonora, com o mesmo trecho sonoro, de uma fita magnética de arrasto ou de um 

vinil. 

2. Benjamin 1 Cf. «A obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica»: «O cinema é a forma 

de arte correspondente à vida cada vez mais perigosa que levam os contemporâneos. A 

necessidade de se submeter a efeitos de choque é uma adaptação das pessoas aos perigos que 

as ameaçam. O filme corresponde a alterações profundas do aparelho de percepção, alterações 

como as que se confronta, na sua existência privada, qualquer transeunte no trânsito de uma 

grande cidade, ou como as que, numa perspectiva histórica, actualmente qualquer cidadão 

experimenta» 

3. Neste ponto vale a pena relembrar as conclusões de Deleuze no seu último capítulo do segundo 

livro sobre o cinema (Deleuze, Gilles, A imagem-tempo — Cinema 2, Assírio & Alvim, Lisboa, 

2006 - Tradução de Rafael Godinho) “O cinema não é uma língua, universal ou primitiva, nem 

mesmo uma linguagem. Põe em dia uma matéria inteligível, que é como um pressuposto, uma 

condição, um correlato necessário através do qual a linguagem constroi os seus próprios 

«objectos» (unidades e operações significantes)”. ( pág. 334) 

4. Há um estudo  muito interessante sobre o paralelismo entre o processo cinematográfico e o 

funcionamento da mente humana publicado pelo psicólogo alemão Hugo Münsterberg, em 

1916. Muitas das suas teses inovadoras são ainda hoje tidas em conta, nomeadamente a defesa 

da ideia, tão cara a Benjamin, de que o espectador de cinema não é passivo mas sim responsável 

pela (re)construção da profundidade de campo ou mesmo do movimento, não sendo estes 

fenómenos apenas um reflexo da persistência retiniana. Ele associa também uma serie de figuras 

de estilo da filmagem e montagem como análogos aos nosso processos mentais, como o 

flashback e a recordação, os movimentos de câmara, escalas de planos e utilização de objectivas 

como modelos utilizados pela percepção, etc. — Hugo Münsterberg “The Film, a Psychological 

Study”, Dover Publications 1970 

5. A definição é de Husserl a propósito da música. A redefinição, usada pertinentemente para o 

cinema, é feita por Bernard Stiegler in La technique et le temps — 3. Le temps du cinéma et la 

question du mal-être, Galilée, Paris, 2001 

6. O processo dá-se através duma complementaridade dos modos de inscrição: a retenção primária 

através da percepção, a retenção secundária através do trabalho da imaginação e a retenção 

terciária a que chamará também memórias artificiais - a inscrição técnica e o modo como a 

interiorizamos. Esta coincidência é também uma disponibilidade dupla. Por um lado, o espectador 

aceita os enunciados que são projectados, e por outro participa na construção desse mesmo fluxo 

- reorganizando os elementos dispersos, participando na construção de sentido; In La technique et 

le temps — 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être de Bernard Stiegler, Galilée, Paris, 
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2001 

7. in Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting, de Robert McKee, Regan 

Books, New York, 1997, Pag. 45 (tradução minha) 

8. in Barthes, Roland, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1992  
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PALAVRAS-CHAVE 

Cinema, Filme, Argumento, Roteiro, Narração, Narrativa, Narrativo, Fellini, Clássico, Moderno, 

Classicismo, Modernismo, Cena, Arquétipo. 

 

 

 

Question: What do you mean? 

Fellini’s answer: What do you mean “mean”? 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para este artigo, escolhi o filme 8 ½ de Federico Fellini por várias razões. A principal prende-se com o 

facto de Fellini ter sido um realizador europeu moderno
i

 com especial carinho pelas histórias. Outros 

autores houveram que se desligaram das histórias naturalmente ou que foram visivelmente contra 

qualquer tipo de estrutura que servisse para contar uma história. No entanto, Fellini continuou a 

avançar pelo Cinema Moderno e mostrou que a modernidade não precisa ser “contra”. Com ele, a 

modernidade é uma superação do classicismo, ou seja, uma multiplicação da parte visível do espectro 

artístico. 

 

Ao longo deste texto, vou tentar explicar aonde reside a modernidade Felliniana em 8½; algumas 

características que o tornam único na cinematografia moderna e as influências que Fellini em geral (e 

este filme em particular) tiveram no futuro. 

 

Segundo Christian Metz, este filme é o exemplo de uma construção em abismo. Este documento irá 
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falar sobre este tipo de construção, sobre as características do Cinema Moderno e sobre o grande peso 

que a subjectividade, o estilo, a psicanálise, o sonho, o intertexto e a polissemia exerceram sobre o 

Cinema Mundial. 

 

Eu também escolhi este filme porque considero-o como uma peça fundamental para o Cinema 

Contemporâneo: ele inaugura no Cinema o Realismo Mágico. Para falar sobre 8 ½, eu optei por 

dividi-lo em blocos. Eu chamo-os blocos funcionais, pois eles possuem uma ou mais funções dentro do 

filme. Estes blocos funcionais equivalem a cenas ou sequências, pois, segundo veremos, a divisão em 

partes de um filme no interior do Cinema Moderno não pode ser feita nos mesmos moldes em que o 

era num filme clássico. 

 

O FILME 

 

Fellini é a figura que melhor representa o Cinema Moderno italiano na sua evolução do Neo-Realismo. 

A partir de uma Roma “Rossellinianamente” destruída (Roma Città Aperta) e dos destroços humanos 

(Germania Anno Zero) que tanta dor causaram à Europa, Fellini viu, ao longo das duas décadas 

seguintes, o renascer da Europa ocidental plena de novidades, tecnologias, meios de comunicação, 

sonhos e modas Hollywoodianas. Fellini foi o primeiro autor a reflectir a ideia de um certo ocidente 

global
ii

 numa Roma cosmopolita e ao mesmo tempo cheia de contrastes. Le Notti di Cabiria é disso 

um bom exemplo: um lado Neo-Realista que segue a vida de uma prostituta numa Roma miserável e 

outro extremamente moderno que capta como ninguém as transformações sociais e económicas da 

Via Veneto. Seria justamente La Dolce Vita o filme que melhor captou este salto italiano e o vazio 

espiritual que dele resultou. Em 8 ½, já sentimos esta transição feita. Fellini já está fora do Neo-

Realismo e profundamente embrenhado na história
iii

. E esta história gira em torno de um mundo que 

Fellini conhece bem: o do Cinema industrial, main stream e artístico/intelectual (que de tão na moda 

acaba por se transformar em comercial). 

 

Mas em que aspectos encontramos o Cinema Moderno em 8 ½? O primeiro ponto é óbvio e é este: 

 Na modernidade, o Cinema toma consciência de si próprio. 

 

Este é um ponto fundamental em 8 ½. Muitos filmes foram feitos sobre filmes. Mesmo durante o 

Cinema Clássico (lembremo-nos, por exemplo do magnífico The Bad and the Beautiful de Vincente 

Minnelli). A diferença básica é que enquanto todos os filmes sobre o Cinema exploram o lado 

melodramático da história, Fellini no seu filme afirma o reconhecimento do Cinema na sua 

importância cultural. A “consciência de si” que vemos no Cinema retratado em 8 ½ tem a ver com 

isto: o Cinema existe, tem contradições e é um meio cultural de suma importância no século XX. As 

contradições são exploradas no filme: arte e comércio, dúvidas e certezas, sofrimento e prazer, etc. 

Este Cinema não é pano de fundo: é tema e central. Claramente, Fellini filma o Cinema com um olhar 

analítico (em contraposição ao olhar descritivo e/ou expositor). 



 
 

 

 

120  

 

BLOCOS 

 

BLOCOS 1 – Sonho de Guido 

 

O filme começa com uma sequência de sonho, onde Guido oscila entre o estado de prisão e 

liberdade. Primeiro está preso no interior do seu automóvel (que por sua vez, está preso num 

engarrafamento). Ao conseguir escapar-se, Guido desliza pelo engarrafamento e descola rumo ao céu 

(liberdade). Subitamente vê-se preso, desta vez, por uma corda que lhe mantém preso ao chão. No 

chão (uma praia) estão dois homens que puxam a corda. Estes homens (veremos depois) são o agente 

e o secretário de Claudia Cardinale. Uma vez preso, Guido cai. Aqui está outro ponto fundamental no 

Cinema Moderno: 

 No Cinema Moderno, há uma preocupação com o lado psicanalítico das personagens. 

 

Por causa da sua preocupação com a clareza, o Cinema Clássico sempre evitou tratar a verdadeira 

psicanálise das personagens. Os sonhos de Guido
iv

 são confusos, enigmáticos, estilísticos, divagatórios 

e inúteis para o avanço da história (características que o Cinema Clássico abomina). A diferença está 

no facto de que neste filme os sonhos servem para confundir ainda mais a personagem – estado de 

confusão este que é justamente a sua principal característica. Isto é interessantíssimo se pensarmos 

que na construção clássica (ou Hollywoodiana) da realidade, a confusão vem de fora, enquanto que 

aqui ela vem de dentro da própria personagem – daí a grande pertinência da utilização de sonhos que 

confundem (ao invés de explicar – lembram-se dos sonhos explicativos de Spellbound de Hitchcock?). 

 

Mas o sonho não é apenas isto (e se fosse, já seria imenso). Esta sequência de sonho inicial serve 

como um trailer de tudo aquilo que veremos ao longo do filme (ou melhor: veremos no sonho um 

trailer do que é e foi a vida de Guido). Vemos os agentes de Claudia Cardinale, a praia de Saraghina, 

carros, multidões em silêncio que o observam (a espera da próxima obra), a necessidade de liberdade, 

a nave espacial em construção, a possibilidade de queda e falhanço. Seria curioso comparar este 

início aos prólogos+genéricos que vemos nos filmes de James Bond: uma sequência de acção e artes 

gráficas que resumem o que veremos a seguir. De tudo isto, novas conclusões aparecem: 

 No Cinema Moderno, a interioridade das personagens assume um papel fundamental na narrativa. 

 No Cinema Moderno, realidade, sonho e ilusão se fundem. 

 

Estes três pontos (psicanálise, interioridade e fusão) estão intimamente ligados. A interioridade, ou 

seja, os problemas pessoais, íntimos e muitas vezes irresolúveis; os medos, as incapacidades e 

limitações assumem o lugar dos clássicos assassinatos, jóias desaparecidas e vilões. É por isso que eu 

classifico o Cinema Moderno como um Cinema de personagens, onde o plot perde grande parte do 

seu sentido (lembram-se que Robert McKee classifica 8 ½ como um anti plot?) justamente pela 

grande importância que o mundo interior dos personagens assume (e disto, Antonioni é outra 
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referência fundamental) em detrimento de qualquer intriga. 

 

A fusão formal entre realidade, sonho e fantasia deriva justamente do que foi dito antes: num universo 

onde a interioridade é privilegiada e onde a psicanálise das personagens intervém com todos os seus 

elementos (confusão, ilegibilidade, poesia, etc.), deixa de fazer sentido a sua separação 

(nomeadamente através de efeitos como fades, névoas e oscilações na imagem – lembremo-nos da 

passagem para flashback em Sunset Boulevard). A realidade no Cinema Moderno é múltipla (para 

Fellini, tudo faz parte da vida: amor, sexo, sonhos, fantasia, tristeza, alegria, etc.) e não exclui nada. 

 

BLOCO 2 – Guido Acorda 

 

Ao acordar, Guido é confrontado com a realidade: ele é um realizador famoso. Aqui começa 

realmente o filme: a volta para a realidade, onde o protagonista se mostra logo rodeado por estranhos 

que lhe questionam a obra. Logo aqui, Fellini introduz novos elementos: 

 A planificação brinca com o espectador, desafia-o. 

 O tratamento do espaço e do tempo é confuso e artificialmente construído. 

 

O que é que isto quer dizer? Quando o médico começa a entrar, o quarto está numa penumbra 

confusa. A câmara faz um movimento para a esquerda e quando volta já está um médico sentado a 

examinar Guido. Aquilo que vimos foi a manipulação artificial do espaço e do tempo: os médicos 

aparecem do nada e em locais onde aparentemente já estavam (e nós podemos perguntar de onde 

vieram). Fellini utiliza este dispositivo várias vezes ao longo do filme: falsear o espaço e o tempo para 

lá meter vários elementos que (primeiro) poupam espaço e tempo, (segundo) transmitir uma 

mensagem específica e (terceiro) comunicar um novo elemento de caracterização do personagem. E 

de facto, ele economiza o espaço e o tempo, mostra o personagem no seu estado de “cerco” e ao 

mesmo tempo caracteriza-o como alguém em constante confronto com uma oposição. 

 

Mas temos também: 

 O Cinema Moderno é intertextual e polissémico. 

 

Estas características serão vistas mais para a frente. No entanto, já nesta cena do quarto é visível a 

ligação que Fellini faz à pintura. O chiaroscuro (nunca visto no Cinema até a chegada do Cinema 

Moderno) está presente neste quarto – e continuará em muitas outras cenas. 

Na casa de banho, temos outro elemento: 

 Marcello Mastroianni é destruído enquanto estrela ou seja, no Cinema Moderno, os valores de 

produção mais elementares (as estrelas) são diluídos ou mesmo apagados. 

 

Guido, ao acender a luz é visto com profundas olheiras. Mais para a frente, veremos Anouk Aimee 

com óculos e sardas. Claudia Cardinale (que no filme é ela própria) é a única a aparecer como tal. 
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Se há uma ligação entre real, sonho e fantasia, há também, por outro lado: 

 A ligação entre realidade e ficção existente no Cinema Moderno. 

 

O que é real? O que é filme? Em 8 ½, veremos vários elementos da vida real que Fellini incorporou no 

filme: Claudia Cardinale, Jean Rougeul (o intelectual que faz de argumentista) e muitas outras coisas 

que veremos, foram transportadas directamente da realidade para dentro do filme. 

 

BLOCO 3 – Guido no Spa 

 

Na fonte, ao som das Valquírias de Wagner, Guido encontra pessoas e fantasia sobre a sua 

personagem feminina. Mas esta cena tem mais do que isto: 

 No Cinema Moderno, a marca e o estilo do autor estão mais presentes do que nunca. 

 

Fellini, num único plano-sequência mostra-nos uma complicadíssima coreografia de tipos e caras que 

pertencem ao seu universo estético pleno que contrastes (daí eu ter falado antes no milagre 

económico italiano dos anos sessenta): gente chic, gente pseudo-chic, freiras, gente simples, naquele 

Spa, andam todos misturados. Há de tudo na Itália Felliniana. Vemos planos deste género em outros 

filmes do mesmo autor. Eles não avançam nada para a história, no entanto: 

 No Cinema Moderno, a sensação pode ser mais importante do que qualquer coisa; ou, por outras 

palavras, a sensação faz parte da própria obra. 

 

Fellini está constantemente no domínio da sensação. Muitas vezes é através dela que o autor diz 

aquilo que quer. É como se durante todo o Cinema Clássico, utilizássemos a matemática (e a 

causalidade) para chegar aos resultados. Com a chegada do Cinema Moderno, parece que passamos 

a utilizar a pintura, as formas, a interioridade... tudo aquilo que não é verbal ou matemático para 

chegar aos mesmos resultados. Daí a grande importância dos ambientes, das fusões entre sonho e 

realidade, entre tudo que, unido, possa fazer sentido – ou sentido nenhum: apenas pura sensação. 

 

A chegada à fonte é precisamente um destes momentos onde a sensação está presente de várias 

formas: na música, nos tipos humanos, nos enquadramentos, na trans-temporalidade (muitas 

daquelas pessoas pertencem a outro tempo), no caligrafismo e até num certo piscar de olho ao Neo-

Realismo
v

 (com alguns tipos humanos específicos que bebem água na fonte). 

 

E neste meio, vemos Guido. Curiosamente, no meio desta riqueza o personagem não consegue se 

inspirar (daí o aparecimento de Claudia Cardinale como musa inspiradora de Guido). A personagem 

parece saltar de ponto para ponto: entre a fonte, entre o argumentista, entre o amigo Mezzabotta. 

 

BLOCO 4 – Guido na Estação 
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Esta cena tem um elemento curioso e inventivo: ao ter recebido uma nota crítica no final da cena 

anterior, Guido leva-a consigo enquanto espera por Carla. A leitura das notas (pela voz do crítico 

continua de uma cena para outra) é interrompida quando Guido, irritado, joga fora o papel. Este é um 

dos elementos que mostram que: 

 No Cinema Moderno, o dispositivo cinematográfico é assumido.  

Aqui, isto está claro no tratamento que expõe a visibilidade da voz off que se transforma num voice-

over. Mais tarde, isto estará visível nos projectores que iluminam a cena final. 

 

BLOCO 5 – No Hotel com Carla 

 

Carla é caracterizada como uma mulher tipicamente do povo. Mas, para além disto, outros elementos 

denunciam a modernidade deste filme:  

 No Cinema Moderno há uma supremacia do caligrafismo e da mise-en-scène sobre o necessário.  

 

A necessidade (ou a causalidade formal no Cinema Clássico) é claramente a perdedora perante um 

caligrafismo e uma mise-en-scène transbordantes de estilo. A utilização dos espelhos que reflectem as 

personagens é disto um exemplo: Carla e Guido são várias vezes vistos através de espelhos (na casa 

de banho da sala de refeições, no quarto e na casa de banho do quarto. Aqui, estamos, diria eu, no 

domínio do fetiche do protagonista: uma prova de que: 

 No Cinema Moderno, as necessidades interiores das personagens são mais importantes do que 

qualquer necessidade da estrutura ou do plot. 

 

Ao transformar Carla numa prostituta, Fellini faz uma antecipação de Saraghina. O Cinema Moderno, 

assume-se assim como um eterno trabalho de caracterização de personagens – coisa que não víamos 

anteriormente no Cinema Clássico. Antes, havia um tempo preciso para cada coisa (a caracterização 

sempre nos primeiros 20 minutos e assim por diante). Aqui, esta caracterização é contínua (em 

detrimento dos avanços de plot) e torna-se ela própria num motor. 

 

BLOCO 6 – Sequência de Sonho 

 

Esta transição é interessante: ela está puramente no domínio da mise-en-scène: Guido dorme 

enquanto Carla lê banda desenhada. Ao lado da cama, o sonho de Guido começa ao vermos a sua 

mãe que parece limpar um vidro. Aqui está outro momento de fusão entre realidade e sonho. O sonho 

acontece diante dos olhos de quem sonha. Sem qualquer trabalho adicional. 

 No Cinema Moderno, o subentendido é tão forte quanto aquilo que é claro. 

 

Isto é algo no qual o Cinema Clássico nunca confiou. Ao vermos a mãe de Guido no quarto é óbvio 

que apenas ele a pode ver (e nem isso acontece, uma vez que ele é visto a dormir). Está subentendido 

que aquilo é um sonho dele e que Carla (apesar de presente no mesmo quarto) não lhe terá acesso. 
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Anteriormente, o Cinema Clássico nunca confiou nesta simplicidade. Houve sempre o esforço 

consciente de tornar claro. 

 

O sonho é pouco claro. Várias personagens aparecem e, em alguns pontos, elas reflectem a própria 

actuação futura de Guido (o seu pai, por exemplo, é visto a escapar-se, tal como Guido o fará). Mas 

deste sonho, outros elementos tornam-se visíveis. 

 O Cinema Moderno é um Cinema de procura; um Cinema onde as personagens andam em busca 

de algo que não encontram. 

 No Cinema Moderno, a procura é mais importante do que o acto de encontrar, ou seja, o percurso 

é mais importante do que o objectivo. 

 

Guido anda a procura de respostas que ponham um fim ao seu estado de indecisão e dúvida. A 

resposta não está no sonho que abre o filme (este apenas o persegue), não está na fonte (a virginal 

Claudia Cardinale é apenas uma visão), não está no crítico (que o critica), não está nos amigos 

(Mezzabotta está mais preocupado com a sua namorada), não está no fetiche (este o põe a dormir) e 

nem tão pouco está nos pais (pois o seu pai se recusa a responder-lhe as perguntas). Este sonho com 

os pais apenas o confunde mais. O próprio produtor (que aparece no sonho) se recusa a responder às 

perguntas do pai de Guido (responde com um vago aceno de mão). A planificação é igualmente 

enigmática: a câmara dança num aproximar e afastar constante ao rosto do pai e procurar um 

significado para tudo isto é um trabalho inútil. A mãe de Guido se transforma em Luisa (sua mulher), 

numa alusão à psicanálise aplicável a Guido. 

 

Em toda esta cena, os significados estão lá, mas é inútil tentar resolvê-los porque a sua resolução não 

resolve o problema de Guido (ao contrário do que acontece no Cinema Clássico, onde os significados 

contidos podem ser lidos, relacionados e utilizados para resolver questões). Daí o facto de: 

 O Cinema Moderno não fornece respostas. Muitas vezes ele levanta questões que não têm solução 

(daí resultar o facto da procura ser tão importante). 

 

BLOCO 7 – Guido no Corredor 

 

Esta cena que precede a entrada de Guido no elevador mostra Mastrioanni que anda e dança ao 

mesmo tempo. Comportamentos sem aparente sentido mostram que: 

 As personagens, no Cinema Moderno, agem por impulso e imediatez. Também agem por memória. 

 

Mas a dança de Guido tem algo de mais interessante: era cantarola uma melodia (O Barbeiro de 

Sevilha) que ouvimos na cena do Spa. Ora, como é que é possível um personagem cantarolar um 

tema do próprio filme? Isto só contribui para a ideia de que: 

 No Cinema Moderno, há a exposição consciente de que está-se num filme (o personagem sabe-o 

tanto quanto nós que o vemos).  
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Isto é interessante porque Fellini é o primeiro a denunciar esta exposição: como? Ao pôr em cena a 

banda que toca a própria música de fundo (vemos isto várias vezes ao longo do filme). 

 

BLOCO 8 – Guido no elevador 

 

Ao entrar no elevador, voltamos ao chiaroscuro de que falei antes. Começamos a perceber que no 

interior do mesmo filme, Fellini associa formas visuais concretas aos diferentes personagens ou 

situações. 

 No Cinema Moderno, o autor cria significado ao associar elementos diversos entre si. 

 

O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, Fellini associa as figuras religiosas ao chiaroscuro da 

pintura clássica. Mais: ao fazer isso, Fellini transforma o elevador num confessionário (onde se 

encontram Guido e o Cardeal). O confessionário, propriamente dito, veremos mais tarde e terá o 

mesmo tratamento na luz. Este efeito de associação arbitrária será repetido várias vezes ao longo do 

filme e será contraposto pela exuberância luminosa que já vimos nas cenas em que Guido vive as suas 

fantasias pagãs. 

 

 

BLOCO 9 – Guido no Lobby do Grand Hotel 

 

Novamente a contraposição: do silêncio no interior do elevador/confessionário à grandeza do lobby do 

hotel, progressivamente confuso e cheio de gente a procura de Guido.  

 No Cinema Moderno, o ritmo passa a ser um elemento com o qual se brinca: ele é modulável pelo 

autor e pode mudar ou ser retomado – o que faz o filme se assemelhar a uma peça musical. 

 

No Cinema Clássico, este ritmo é uma crescente constante e simétrica. Aqui ele muda e sofre 

paragens (como a que vimos no bloco anterior) para depois voltar a acelerar. Fellini introduz aqui 

outro elemento: 

 No Cinema Moderno, há uma ligação estreita do Cinema com outras formas de arte e espectáculo.  

 

Já falei da pintura; falemos agora do Circo. Fellini introduz aqui a figura de Guido, o palhaço. O 

universo circense é, aliás, uma das marcas de Fellini que mais se vê nos seus filmes. E é através desta 

ponte que Guido é constantemente caracterizado. Ao se ver cercado por questões para as quais não 

tem respostas, Guido tenta escapar-se através da palhaçada. Ele imita a saída de um palhaço e, 

apanhado, é chamado de “buffone” pelo agente da Claudia Cardinale. Apanhado, Guido não tem 

outra alternativa senão se deixar levar. O tom muda do circo para a conversa de surdos: o agente fala 

de um guião que não recebeu. Guido fala do guião que enviou. Conocchia (Mario Conocchia a fazer 

dele próprio) pergunta sobre a espaçonave. Guido responde-lhe sobre um casaco. Ao encontrar-se 
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com a sua actriz ele encanta-a com o seu charme e não lhe adianta nada sobre o papel. Ele nem sabe 

se ela ainda tem um papel
vi

. 

 

Na prática, Guido confunde todos aqueles que desejam dele uma resolução – como se ele fosse um 

trickster moderno que atira areia para os olhos de todos (aliás, esta cena de confusão explica o título 

inicial deste filme: “La Bella Confuzione”). 

 

Outro elemento engraçado desta confusão é o facto de todos falarem com sotaques diferentes: 

italianos (várias partes), franceses, americanos, etc. 

No meio de toda esta confusão, Fellini vê um novo elemento que o confunde ainda mais: a bela 

Caterina Boratto que nos anos 30 e 40 fora um dos ideais de beleza no Cinema Italiano. Os cameos 

continuam com Eugene Walter, a jornalista americana. 

 

Mas além desta confusão maravilhosamente arquitectada, a chegada das propostas de actores para o 

papel de “pai” mostram um novo elemento: 

 No Cinema Moderno, a obra está no próprio acto da sua construção, ou seja, o “fazer” e o “ser” se 

fundem.  

 

Onde isto é evidente? No simples facto (incrível) de estarmos a ver as propostas de actores para um 

papel que já vimos representado neste mesmo filme(!). Estamos diante de um filme cuja construção 

estamos a ver nascer
vii

. O resultado disto tudo é que estamos a ver não apenas um filme sobre a 

feitura de um filme, mas um filme sobre a feitura deste próprio filme. Outras personagens, ao longo do 

filme, fazem espelho com outras personagens na vida de Fellini: a figura do produtor é uma delas. 

Nesta cena, ele oferece a Guido um relógio. Segundo reza a história, Angelo Rizzoli (o produtor deste 

filme), após ter ganho muito dinheiro com La Dolce Vita ofereceu um relógio para Fellini como 

recompensa. 

 

BLOCO 10 – Noite no Spa 

 

O início musical desta cena é outro exercício trans-temporal. Aqui vemos muitas mulheres cujas 

roupas pertencem a outro tempo. Gloria Morin (a namorada de um Mezzabotta transpirante) contribui 

ainda mais para a confusão geracional que habita o filme. 

 

Ao chegarmos à mesa, temos outro elemento moderno: 

 O Cinema Moderno cita outras obras, é intertextual, ele remete para outros textos. 

 

Este filme viaja pelo interior de outros textos ao apropriar-se dos mesmos. Pinóquio é o exemplo desta 

cena. Guido tem nariz grande e, se prestarmos atenção, veremos que ele mexe no nariz sempre que 

está perante uma mentira (nesta caso, a mentira é Mezzabotta). Isto acontece aqui e (mais 
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visivelmente) nas cenas com Luisa. Mais tarde, haverá uma personagem que se assumirá como o Grilo 

Falante. 

 

De uma forma muito irónica, somos ainda apresentados a outro elemento do universo Felliniano: os 

intelectuais e as suas perguntas intelectuais. Vemos isto com igual força em La Dolce Vita. Guido, ao 

não ter qualquer posição sobre qualquer um dos assuntos perguntados está na mesma situação de 

Anita Ekberg (a estrela que não tem nada para responder). Numa ligação com a realidade, Fellini está 

a expor a separação (nem sempre compreendida) entre Arte e Política. 

 O Cinema Moderno é actuante e crítico. 

 

Ao afirmar a sua posição não politizada, Fellini reconhece implicitamente o Cinema Moderno como 

um espaço político (como Pasolini ou Godard o faziam). De facto, a modernidade trouxe para o 

Cinema, autores politizados e portadores de uma visão crítica das coisas (algo que não tinha lugar no 

Cinema Clássico). O “contar histórias” do Cinema Clássico
viii

 transformou-se no “dar uma visão do 

Mundo através dos olhos do autor”. À sua maneira, Fellini nunca fez outra coisa. Daí: 

 O Cinema Moderno traz o emergir da figura do Autor. 

 

Fellini, Antonioni, Godard, Pasolini e Truffaut são apenas alguns dos nomes mais sonantes que 

aparecem no Cinema Moderno. Esta valorização do Autor sobre todas as outras coisas permite o 

resgate de nomes como Ford e Hitchcock – nomes até então diluídos na máquina clássica. Este 

movimento de afirmação de uma visão individual aproxima o Cinema das outras formas de Arte, 

nomeadamente a Literatura (onde o Cinema do Resnais é um bom exemplo), a Música e as Artes 

Plásticas (lembremo-nos do Buñuel e do Cocteau). 

No meio de toda a cena, Guido é tentado por Carla e pela sua actriz francesa (que parece um 

caracol). Novamente o tema da confusão, as respostas vagas e os toques no nariz. Guido atira um “5” 

como o número de cenas para a actriz francesa (o que a confunde ainda mais). Aqui, qualquer 

número vale qualquer coisa, uma vez que nem um guião existe: 

 O Cinema Moderno é simultaneamente pai e filho de uma crise nos Argumentos. 

 

Tudo aquilo que foi dito acima aponta para estas questões: “Todas as histórias já foram contadas?”; 

“Haverão outras histórias?”; “O que é que existe que ainda não tenha sido contado?”; “Há apenas 

uma ou várias formas de contar histórias?”; “Existirá um mínimo redutível?”; “É necessário um 

argumento ou é possível improvisar e construir na medida em que se conta?”; “Há limites e regras 

para alguma coisa?”; “Precisamos mesmo de uma história?”. Todas estas questões tiveram um 

enorme impacto na escrita dos argumentos europeus (e, mais tarde, nos americanos também). No 

caso europeu, autores houveram que abdicaram do Argumento. Outros, como Fellini, utilizavam-no 

mas permitiam-se a flexibilidade de alterá-lo se achassem necessário. Tal liberdade dificilmente corria 

pelos corredores do Cinema Clássico, onde o Produtor exigia do Realizador o cumprimento de um 

argumento escrito por encomenda da Produção. Nesta cena, é o próprio Produtor quem pede 
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desculpas a actriz, pois não sabe nada sobre o filme que produz (e Guido confirma-lhe que não 

precisa saber de nada). Isto implica que: 

 No Cinema Moderno, a autoria do Autor sobrepõe-se a qualquer outro elemento autoral (por 

exemplo, do Produtor). 

 

No Cinema Clássico a figura do Realizador era relativamente reduzida quando comparada com o peso 

das estrelas ou o dos géneros. Ia-se ver um filme com a Joan Crawford ou com o Cary Grant. Ia-se ver 

um Western. Não se ia ver um filme do Michael Curtiz ou do Preston Sturges. No Cinema Moderno, o 

autor surge como o maior dos valores de produção: ia-se ver um Godard ou um Fellini sabendo-se a 

partida que seriam duas experiências bastante diferentes. Os autores tornam-se imediatamente 

identificáveis pelo forte estilo, ideias políticas, ou qualquer outra coisa. Quero dizer com isto que a 

crise nos argumentos, o surgimento dos autores, a sua ascensão ao topo da cadeia criativa e o 

apagamento dos valores de produção são fenómenos intimamente ligados. 

 

A busca de Guido continua com Mezzabotta. Mas o amigo está demasiado preocupado com Gloria, 

para manter uma conversa séria com Guido – que vê mais uma chance de resolução para os seus 

problemas ir-se embora. 

 No Cinema moderno, a ênfase é posta na procura, ou seja, o processo de procura é muito mais 

importante do que a obtenção do objecto que se procura. 

 

8 ½ é exactamente isto: uma intensa procura por parte de alguém (Guido) que não sabe o que há de 

fazer. O protagonista vai de sequência em sequência a procura de inspiração (a virginal Claudia 

Cardinale, por exemplo) para descobrir que tudo o que obtém são contraposições (a Claudia Cardinale 

que chega é uma estrela). É de procura em procura que o Cinema Moderno caracteriza o Homem 

moderno: alguém que procura não sabe o quê. Este quê são respostas impossíveis para problemas 

profundos: qual o sentido da vida? Qual o sentido da arte? É possível mudar? As respostas que Guido 

procura, ser-lhe-ão negadas ao longo das sequências seguintes. 

 

Esta monumental procura torna-se ainda mais clara no espectáculo de magia com a qual a cena 

acaba: um mágico e a sua assistente lêem a mente dos presentes. O encontro de Guido e Maurice (o 

mágico) é outra piscadela de olho ao circo e à relação de proximidade entre o autor cinematográfico e 

um artista circense. Guido cumprimenta Maurice como se o conhecesse bem (os dois são velhos 

colegas e a única diferença é a fama que o primeiro tem). Ao perguntar como o truque funciona, 

Maurice responde-lhe que parte da coisa é verdade e outra parte é a fingir. 

 No Cinema Moderno, parte da coisa é verdade; parte é a fingir. Qual é uma e qual é outra é o que 

se pede ao espectador que descubra.  

 

Fellini põe de uma forma poética esta questão fundamental no Cinema Moderno. Os filmes perdem o 

interesse na fabricação de uma realidade artificial que obriga o espectador a acreditar nela como 
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sendo real ou possível. O Homem tal como ele é (dúvidas, incertezas, busca e deambulação) parece 

mais interessante do que qualquer personagem clássico. As ruas, os décors naturais, os episódios 

banais e as citações de outras obras de arte passam a fazer parte da ficção cinematográfica (como em 

Godard). 

 

ASA NISI MASA (segundo a demonstração do mágico) pode ser visto desta forma: ASA NISI MASA ou 

simplesmente ANIMA – a figura do sexo oposto tão importante segundo o modelo arquetipal e que 

serve de ponto de partida para uma nova busca: a busca na infância. Até aqui, Guido procurou nos 

amigos, na amante e no seu modelo virginal (Cardinale) a solução para os problemas. Agora ele vai a 

procura de uma resposta na infância (mais propriamente nas figuras maternas). É inegável a ligação 

de ASA NISA MASA com rosebud. Provavelmente, Citizen Kane será o filme que melhor antevê esta 

busca sem fim que o Cinema Moderno inaugura.  

 

BLOCO 11 – Recordações de Infância I 

 

O maravilhoso desta sequência é a visão de uma fábrica de crianças, onde as mulheres tratam das 

crianças numa escala quase industrial. Aqui está outra parte das figuras femininas que povoam a 

mente que Guido: as mães. Residirá nelas a resposta para os problemas que o perseguem? 

 

As figuras femininas, para Guido, estão divididas em quatro grupos: mães (nesta cena), prostitutas (a 

sequência com Carla – a amante), anjos (a visão de Claudia Cardinale) e a esposa (Luisa – que ainda 

não apareceu). É em cada uma delas que Guido procura a solução para as suas dúvidas. Segundo as 

outras crianças, ASA NISA MASA tem o poder para fazer um quadro mover-se. Isto é um enigma 

interessante: a “anima” e as imagens em movimento (Cinema) estão interligadas. 

É também neste sentido que o Cinema Moderno explora a psicanálise das personagens: 

estabelecendo ligações que não são perceptíveis à primeira vista: 

 O Cinema Moderno, pela quantidade e complexidade da informação que veicula, pede ao 

espectador uma atenção redobrada. 

 

Este é um Cinema sobrecarregado de referências psicanalíticas, políticas e filosóficas. Para um público 

clássico acostumado com histórias construídas em torno do princípio da causalidade, estas leituras são 

muito difíceis. Sente-se, pela primeira vez, a necessidade de dar aos filmes uma segunda ou terceira 

leituras. 

Com as características modernas que possui, ASA NISI MASA tem o poder para mover as imagens 

(poder este que Guido aparentemente perdeu). O problema está identificado na infância. Porém, esta 

não dá nenhuma pista sobre onde terminar a procura (que continuará). 

 

BLOCO 12 – De Volta ao Lobby 
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Nesta cena, vemos o problema de Guido a acentuar-se. Mezzabotta toca piano para Gloria e a actriz 

francesa tenta desenterrar alguma informação sobre o seu papel. Guido procura pela esposa (a 

próxima fase da sua procura). 

 No Cinema Moderno, as estruturas narrativas parecem arbitrárias. 

 

O que é que isto quer dizer? O Cinema Clássico sempre gostou de formas estabilizadas. Tal é 

particularmente visível na estrutura de um filme clássico, onde tudo o que se passa em cada uma das 

partes tem a ver com a ideia de um todo divisível em princípio, meio e fim. Esta é a lógica da narrativa 

clássica. No Cinema Moderno, Guido deambula de mulher em mulher, de busca em busca, sem que 

nós saibamos (primeiro) para onde caminhamos e (segundo) em que parte do percurso estamos. No 

Cinema Moderno, esta característica assume-se como o verdadeiro exercício do espectador. Para este 

Fellini de 8 ½, a personagem é tudo e a história (com a sua estrutura) irão até onde ela for. Não há a 

preocupação clássica de quantificar as buscas em função da resolução (obrigatória). Aqui, a busca da 

personagem é a busca do espectador. O percurso é o próprio prémio. 

 

BLOCO 13 – No Escritório de Produção 

 

A cena em que Guido vai até o escritório de Produção tem um elemento pouco conhecido. A 

costureira que cumprimenta Guido com um sonoro “ciao” é nada mais nada menos que Saraghina: a 

actriz é a mesma (menos a maquilhagem e a cabeleira). Este elemento, aparentemente não tem 

qualquer necessidade de ser. Aliás, poucas pessoas são capazes de a reconhecer. A chave está no 

“ciao” que é o mesmo que vimos na praia, para onde Guido (criança) volta sozinho e encontra 

Saraghina sentada. Será esta ligação um remeter para a infância? 

O espectador não sabe, o filme não torna claro, nem tão pouco Guido percebe. 

 O Cinema Moderno é enigmático, ou seja, ele junta peças e constrói mini-estruturas que assumem 

uma função lúdica, uma função de rima ou simplesmente nenhuma função. 

 

Ao longo do filme, Fellini constrói múltiplos pontos que remetem para outras partes do próprio filme. 

Na mesma medida, ele também constrói pontos que não levam a lado algum. Este constante exercício 

de seguir as pistas é uma constante no Cinema Moderno: o espectador anda ao sabor do Autor. 

 

Como vemos, esta cena remete para o filme que não existe (cá está um ponto que não nos leva a lado 

algum): fotografias, máscaras, desenhos e maquetes que não servem para nada. Elas remetem o 

espectador para um filme diametralmente oposto a este e causa no mesmo um efeito idêntico ao que 

causa no protagonista (para quem o filme é tão estranho quanto ele o é para nós que nunca o 

veremos). 

 

Esta cena é uma mini (nova) busca de Guido que deambula indefinidamente: ele agora busca 

respostas na própria equipa. A resposta vem por uma das sobrinhas de Cesarino: uma delas diz-lhe 

que ele não consegue fazer uma história de amor. 
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No corredor, Conocchia confronta Guido e este não consegue escapar. Aqui está outra ligação 

arbitrária: Conocchia representa aquilo que Guido teme: a velhice e a morte (basta pensarmos que ele 

aparece na cena de sonho, em que Guido está no cemitério). Para piorar a situação, é Conocchia 

quem deixa Guido sozinho (e não Guido quem se escapa). 

 No Cinema Moderno, alguns filmes são uma mistura de ficção e autobiografia do próprio Autor. 

 

Esta é uma velha questão: quanto de 8 ½ é ficção e quanto é o próprio Fellini? O medo de chegar a 

um ponto de exaustão era uma preocupação que o próprio Fellini admitiu ter. Quanto de Guido é o 

próprio Fellini?  

BLOCO 14 – Guido no Quarto 

 

Nesta cena, Guido volta para o quarto e encontra a sua visão de pureza: Claudia Cardinale. 

Novamente aqui vemos a fusão de realidade e sonho, necessidade e objecto que caracteriza o Cinema 

Moderno. Poeticamente, é Claudia que põe Guido para descansar e que se deita ao lado dele. Aqui, o 

interessante é que a ilusão não é uma projecção do real (a partir dele), mas sim uma simultaneidade: 

Guido chega, deita-se, adormece e a ilusão continua independentemente dele. Esta proposta, além de 

profundamente moderna, é sofisticadíssima, pois representa o ponto máximo de fusão: 

 No Cinema Moderno, o real e a ilusão coexistem: deixa de haver regras formais de ligação e a 

interacção entre ambos é plena e multifuncional.  

 

É quando Guido acorda que descobrimos que a tudo foi um sonho (ele ainda estava na mesma 

posição em que caiu na cama). 

 

BLOCO 15 – Pensão de Carla 

 

Nestas cenas, Guido vai visitar Carla que está doente. É curioso notar que o aspecto suado de Carla 

remete-nos directamente para Saraghina (cuja sequência, originariamente, se seguia a esta). Guido 

não está com disposição para tratar de Carla (ele tem os seus próprios problemas) e isso se nota pela 

distância que ele mantém dela. 

 No Cinema Moderno, há uma espécie de primazia da mise-en-scène sobre a dramaturgia. A mise-

en-scène é criadora de sentido (ou a sua destruidora). 

 

Como? Da seguinte forma: as distâncias, os enquadramentos, os silêncios e a movimentação dos 

actores são informação. Se o argumento (como já vimos) entra em crise, outro elemento assume 

valor: a mise-en-scène. Esta, passa a ser extremamente importante (e vemos isto muito em Antonioni) 

e nunca está escrita: ela é trabalhada pelo realizador directamente com os actores. 

 No Cinema Moderno, a desdramatização é a palavra de ordem. 

 

A dúvida, a impossibilidade de resolução dos problemas e a procura são temas desenvolvidos mas não 
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dramatizados. Isto significa que o melodrama (género clássico por excelência) perde espaço para 

histórias de busca e negação. 

 

Nesta cena, por exemplo, a busca de Guido fá-lo distanciar-se de Carla quando esta faz-lhe uma 

pergunta simples: se ele não é capaz de responder as perguntas que ele próprio faz, ele não consegue 

responder as perguntas de ninguém. 

 

 

 

BLOCO 16 – O Primeiro Encontro com o Cardeal 

 

Guido vira-se para outra saída possível: buscar ajuda na Igreja. A cena resvala para o surrealismo 

completo quando o Cardeal ouve um pássaro e fica a falar sobre ele – está claro que a solução para 

Guido não esta na Igreja. 

No entanto, Guido vê uma mulher: 

 No Cinema Moderno a causalidade cede terreno a Casualidade. 

 

Esta mulher lembra Saraghina e, vista casualmente, dará origem às memórias de Guido que resultam 

na sequência seguinte. A casualidade presente no Cinema Moderno está ligada ao constante tema da 

vida enquanto incontrolável. Ela dá cabo do sistema clássico das histórias americanas construídas em 

torno de um problem solver. No classicismo americano, as histórias giram a volta de problemas que 

têm necessariamente de ter uma resolução (a suma tarefa de um protagonista clássico). Com a 

chegada, através do Cinema Moderno, de problemas íntimos, ambíguos e irresolúveis, a causalidade e 

a solução para os problemas não faz qualquer sentido. 

 

BLOCO 17 – Recordações de Infância II 

 

A psicanálise diz e o Cinema Moderno confirma: a maioria dos nossos problemas não está no mundo, 

mas em nós próprios; e a origem destes problemas não está na vida adulta, mas sim na infância. É 

por isto que 8 ½ viaja constantemente até a infância de Guido. É na infância que estão algumas pistas 

para a resolução que o adulto não atinge. 

 

Aqui, a educação religiosa (aqui está a mise-en-scène como construtora de sentido) de Guido é 

contraposta ao carácter malévolo da prostituta. A inocência infantil dá início a uma cena deliciosa de 

plena histeria: a dança da Saraghina. 

 

A interrupção do número constitui uma citação aos filmes mudos que o próprio Fellini via quando 

criança: a perseguição pela praia tem os fotogramas acelerados e parecem-se com um filme dos 

Keystone Cops (este, como expliquei atrás, é um exemplo do intenso trabalho de citação que o 
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Cinema Moderno faz). 

 

 O carácter poético que a mise-en-scène, às vezes, é capaz de construir, cede lugar a anedota clara 

que é o facto de um dos padres ser mostrado como se fosse um dos muitos quadros que estão 

pendurados na parede. Toda a cena do “julgamento de Guido” é exagerada: os padres (mulheres 

vestidas de padre!) acusam-no e a mãe chora de forma melodramática (misto de piada e brincadeira 

que só o Cinema Moderno permite). 

 

As cenas da tortura e da confissão são extremamente complexas e ricas do ponto de vista visual (mise-

en-scène) e confirmam o lado politizado do Cinema Moderno. Fellini, que era claramente Católico (ao 

contrário de Buñuel, por exemplo, que constantemente ridicularizava a Igreja) nunca optou por tomar 

uma posição contra ou a favor de nada (ele optou por manter-se neutro). No entanto, ele era crítico 

daquele lado ignorante e medieval de uma certa Igreja Católica (em especial aquela que o educou na 

escola). O próprio Fellini mantinha-se distante o suficiente poder criticar “aquela Igreja” (visível na 

nesta sequência) e separá-la do Papa João XXIII. 

 

A volta para Saraghina é, por um lado a impossibilidade de vida conforme as proibições impostas pela 

Igreja reaccionária; por outro, (segundo a memória de Guido) é uma forma poética de dizer adeus à 

infância e ao sonho (uma vez que esta cena fecha a sequência). Cenas simples como esta chamam a 

atenção para este elemento: 

 O Cinema Moderno é potencialmente ambíguo no significado dos elementos mais simples. 

 

As cenas, as personagens, os comportamentos e os objectos prestam-se as mais diversas leituras que o 

autor se encarrega de marcar (e que cabe ao espectador descobrir ou mesmo criar). Isto não quer 

dizer que possa ver tudo em qualquer lado (aquilo que vulgarmente se chama de “crítica paranóica”). 

A ambiguidade no Cinema Moderno constitui-se através de uma abertura (feita pelo próprio autor) no 

scope de interpretações possíveis. Pensemos nesta cena final da Saraghina: há um scope definido que 

é amplo, embora seja uma pequena parte de um espectro infinito. Interpretá-la e redescobri-la dentro 

de um espaço amplo é uma coisa. Trespassá-la e buscar significados nos confins do espectro é outra. 

 

Um exemplo disto é a saída de Guido do confessionário: ao olhar uma imagem da Virgem Maria, 

notamos que o rosto dela é o rosto da actriz Caterina Boratto, a bela mulher que cruza o lobby no 

bloco 9. 

 

BLOCO 18 – Restaurante 

 

Nesta cena, Guido toma pequeno-almoço com Daumier – o seu argumentista intelectual – que 

continua a ofender as criações do realizador. O seu foco é uma personagem de Guido inspirada nas 

suas recordações de infância: curiosamente aquilo que acabamos de ver na sequência anterior 
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(estamos a ver um filme sobre este filme – conforme já disse antes). 

 

O curioso é que Fellini, através da personagem de Daumier (Jean Rougeul), está a antecipar e 

desarmar grande parte das críticas que o filme poderá receber. Se pensarmos que este filme mostra o 

seu próprio processo de construção, é inegável que a própria desconstrução também é feita pelo 

próprio Fellini. 

 

Subitamente, o foco da atenção de Guido muda em direcção à mesa do Cardeal que conta uma 

piada política. Esta é uma pequena peça do puzzle: o Cardeal é novamente caracterizado. Se antes 

ele nos foi dado como alguém espiritualmente ausente, agora ele nos é dado como uma pessoa 

vulgar. Cá está um pequeno exemplo do jogo de ambivalências do Cinema Moderno. 

 

BLOCO 19 – Nas Termas 

 

Este bloco começa com a cena da descida às termas (ou aos infernos segundo alguns textos). Este 

início é comicamente iniciado por um homem que chama números como se aquilo se tratasse de um 

jogo de bingo. A figura do Inferno aparece aqui como mais uma referência: desta vez ao texto de 

Dante, onde todos descem umas escadas envolvidos em mortalhas. Nesta descida, Guido volta a ver 

Caterina Boratto. Já sentado, encontramos Mezzabotta. Todos lá estão. 

 

No entanto, há algo neste bloco que sobressai-se: 

 No Cinema Moderno, o espaço e o tempo são manipuláveis conforme a mise-en-scène e a vontade 

do Autor. 

 

Ao ser chamado para o encontro com o Cardeal, Guido é abordado por várias pessoas. O plano é 

visto do ponto de vista subjectivo e, numa questão de segundos, quatro personagens interagem com 

Guido sem se aperceberem umas das outras. O que estamos a ver é espécie de montagem (em plano-

sequência) de quatro intervenções feitas em tempos e locais distintos que foram unidas pela sensação. 

 

Este efeito é importantíssimo, pois contraria a unidade espacio-temporal do Cinema Clássico. Segundo 

esta regra, não podemos sintetizar elementos espacioteporalmente separados num mesmo ponto: 

cada coisa acontece no seu espaço e momento certo. Esta é uma das características da representação 

mimética do mundo no Cinema Clássico. Se estamos numa sala e depois num quarto, a separação 

espacio-temporal é clara. Se falamos com várias pessoas ao mesmo tempo, é claro que falamos num 

regime de simultaneidade. O Cinema Moderno, porém, permite-se brincar com estas regras e 

abandonar os princípios miméticos que regem a representação da realidade no Cinema Clássico. 

Fellini é o exemplo do Autor que anda na fronteira entre a representação mimética e a representação 

livre. A mimésis lá está o filme todo até o momento em que ele a decide abandonar (a quebra é, 

então, sentida com uma força redobrada). Godard, por exemplo, abandona-a muito cedo (basta ver 
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Weekend). Fellini gosta da posição de fronteira: é ela quem lhe permite entrar e sair da cabeça do seu 

protagonista e criar efeitos de estranheza e delírio como poucos. 

 

A passagem para o encontro com o Cardeal assim como o respectivo fecho da cena são feitos através 

de uma janela: um exemplo de inventividade visual que caracteriza o Cinema de Fellini. 

 

A busca de Guido chega a um novo beco sem saída: o Cardeal não lhe responde nada. Apenas isto: 

Não há salvação fora da Igreja e quem não está na cidade de Deus está na cidade do diabo. Por 

outras palavras: ou se está pronto ou não se está. 

 

BLOCO 20 – Encontro com Luisa 

 

Aqui está aquela característica que eu defini em Fellini: o mestre caracterizador de uma Itália como 

um espaço urbano, global, consumista e (como o Cinema Moderno) desejoso de estilo. As marcas 

Ford, Coca-Cola, etc., estão presentes ao longo da cena e reflectem o milagre económico italiano.  

 

Anouk Aimée é apresentada com óculos e sardas (apagamento dos valores de produção). Na verdade 

ela era mesmo míope e Fellini decidiu aproveitar este elemento da vida real (como, aliás, já o tinha 

feito em “La Dolce Vita” ao chamar o seu protagonista de Marcello). Esta é uma marca Felliniana. 

Outra marca tipicamente Felliniana é a citação dos seus próprios filmes: enquanto dançam, Luisa faz 

um curtíssimo número de dança que remete claramente para Le Notti di Cabiria, na cena em que a 

protagonista dança no nightclub. 

 

A personagem Rossella (que mais tarde se assumirá como o grilo falante de Pinóquio) é apresentada 

nesta cena e fica visível a cumplicidade entre os dois e a expectativa que ele (Guido) põe neste 

reencontro: será que Rossella poderá ajudá-lo? 

 

BLOCO 21 – Visita à Nave 

 

A visita à nave espacial em construção é um exemplo da estranheza que percorre o Cinema Moderno: 

tudo na cena é bizarro. O espaço, a iluminação, a música (electrónica); a própria razão que os leva a 

visitar aquela estrutura àquela hora da noite é um mistério. 

 Cinema Moderno contrapõe desequilíbrios e rasgos de exagero. 

 

Se, por um lado, Fellini contrapõe cenas de extrema simplicidade (a praia da Saraghina ou o quarto 

de Carla, por exemplo), em outras alturas ele oferece-nos momentos de pura extravagância visual. O 

Cinema Clássico, pelo contrário, uniformiza tudo: interiores e exteriores; dias e noites. Seria 

inconcebível juntar num mesmo filme clássico o lobby do Grand Hotel e estes andaimes. 

 O Cinema Moderno é um cinema de desagregação do material. 
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Ao contrário do Cinema Clássico que segue sempre a mesma linha de orientação (escrever, filmar o 

que foi escrito, montar o que foi filmado), o Cinema Moderno está constantemente a contradizer-se. 

No caso de 8 ½, o filme está sempre a alterar o que se vê contra o que se viu. Da escuridão para a 

luz; do real para o sonho; dos personagens para as propostas de actores; do despojado para o 

sumptuoso; do alegre (cena anterior) para o bizarro (esta cena). O filme é, na prática, uma reunião de 

espaços desagregados (unidos apenas por uma infindável busca). 

 

Num filme clássico haveria um carácter unificador na direcção de arte, na música, na história, na 

direcção de fotografia, etc. 

BLOCO 22 – Quarto de Guido e Luisa 

 

Aqui temos um tema recorrente no Cinema Moderno: a impossibilidade dos relacionamentos; a 

impossibilidade da comunicação entre os casais, a solidão do indivíduo ainda que integrado num 

grupo e a falta de esperança/impossibilidade na resolução dos problemas. 

 

Esta cena é ainda um reforçar da mise-en-scène contra o argumento: por que motivo, Fellini abre a 

cena com planos dos personagens e termina-a com um plano geral? Este plano final, no qual vemos 

que os dois (até) dormem em camas separadas acentua a separação sentimental, completando-a com 

a separação física entre os dois. Os diálogos reforçam ainda mais a separação: ambos recusam-se a 

responder às perguntas feitas e responde-se com outras perguntas. 

 

BLOCO 23 – Cavalgada de Carla 

 

Se a cena anterior era predominantemente escura, esta é o oposto: branca e clara. Guido, Luisa e 

Rossella estão sentados, quando Carla chega. Carla e Luisa entreolham-se. Carla tenta escapar, mas 

como não tem para onde ir, senta-se e finge. Guido esconde-se atrás de um jornal. Ao ser acusado 

por Luisa, Guido põe os óculos escuros, mexe no nariz e nega. 

 

Subitamente estamos na fantasia de Guido: Luisa vai ter com Carla e ambas agem como amigas 

enquanto deslizam a dançar pelo décor. 

 

O curioso desta cena é que a transição do real para a fantasia é dada sem qualquer transição (isso, 

como já vimos é uma das características do Cinema Moderno). No entanto, a passagem da fantasia 

na esplanada para a continuação desta fantasia na cena seguinte (o harém) tem um efeito de 

dissolve. 

 

BLOCO 24 – O Harém 
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Esta é a minha cena favorita em todo o filme pelas seguintes razões: 

 O Cinema Moderno é transbordante de estilo pessoal. 

 O Autor no Cinema Moderno é um virtuoso por excelência. 

 A Câmara, no Cinema Moderno, assume a função de caneta: ela escreve e desenha uma caligrafia 

de formas visuais. Ela é exuberante. 

 

Arrisco-me a dizer que cada frame desta cena poderia ser separado do resto e visto como o exemplo 

de uma escrita caligráfica. Em cada uma das vezes que vejo este filme, vejo-me obrigado a parar a 

imagem e admirar a composição no interior dos planos: cada um é uma fotografia perfeita. 

 

A fantasia de Guido mostra um harém (a casa de infância que vimos anteriormente) onde estão todas 

as mulheres da sua vida: mãe, esposa, amantes, amigas, actrizes e figuras femininas do passado. O 

deboche é tal que ele traz-lhes prendas e elas o tratam como uma criança mimada: aquecem-lhe as 

mãos, despem-no, dão-lhe banho... até que uma delas se revolta (uma ex-corista que se recusa a ir 

para o sótão – onde as velhas ficam depositadas). A revolta alastra-se e as mulheres se transformam 

em feras. Guido arma-se de um chicote e doma-as uma a uma de forma a restabelecer a ordem. 

 

A cena completa tem cerca de dez minutos: uma eternidade segundo os padrões clássicos – 

especialmente se pensarmos que se trata de uma simples fantasia do protagonista (logo não avança 

em nada para a história). 

 

No entanto, estamos no Cinema Moderno e esta cena representa o mais total devaneio de um 

protagonista a volta do qual tudo no filme circula. Esta viagem é o momento ideal para o autor dar 

asas ao seu estilo: temos toda a produção (em torno do autor) em total erupção: guarda-roupa, 

música, câmara, fotografia, coreografia, iluminação, mise-en-scène, etc.  

 

Nesta cena, o filme sucumbe a pura explosão de sensações. Tudo deixa de ser funcional e passa a ser 

extravagante e espectacular. A câmara avança, recua, faz panorâmicas, faz zoom; as personagens 

correm, dançam, cruzam-se esvoaçantes, penduram-se; seus rostos se compõem em profundidade, 

jogam com luz e sombra; tudo nesta cena é monumental! 

 No Cinema Moderno, o simétrico, o funcional e o racional dão lugar ao extravagante, ao efusivo, 

ao exercício, ao estilístico e ao sensacional. 

 

Estas características estão patentes na declaração que abre o filme L’Avventura de Michelangelo 

Antonioni: “This picture was honored at the Cannes International Film Festival, 1960 – Special Jury 

Award – For a new movie language and the beauty of its images”. 

 

Podemos aqui ver o Cinema Moderno versus o Cinema Clássico da seguinte forma: Hitchcock, Hawks 

e Ford, por exemplo, eram extremamente contidos no demonstrar do virtuosismo. Todos eles possuíam 
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um estilo próprio e identifícável. A diferença é que Rear Window, The Searchers e His Girl Friday 

exibem um virtuosismo funcional, construtivo e story/plot-oriented; enquanto que Fellini, Antonioni, 

Godard e Resnais apresentavam um virtuosismo visual, sensorial que transborda para fora do écran e 

que se vai utilizar de outras formas de arte (a literatura, a pintura, a poesia, o teatro e o circo – por 

exemplo) criando metalinguagens. 

 

O mais curioso de tudo é que a cena fecha na simplicidade de um plano quase fixo onde Anouk 

Aimee esfrega o chão. 

 

 

 

BLOCO 25 – Screentests 

 

Em comparação com a anterior, esta cena é muito mais simples na caligrafia (mas não no conteúdo): 

Guido, Daumier, Luisa, Rossella, o Produtor e outras pessoas estão num cinema a ver os screentests 

das actrizes que deverão fazer o filme. Os testes começam e, pouco a pouco, começamos ver que os 

screentests são para papéis deste filme(!). Nele estão várias personagens: Carla, Saraghina e a própria 

Luisa. O “filme deste filme” é tão óbvio que não somos apenas nós (os espectadores) que damos por 

isso: as próprias personagens (Luisa, Rossella, etc.) o sabem. 

 

É justamente ao ver-se num filme do marido (representada, tal como ela é, por uma actriz) que Luisa 

decide ir embora e abandonar Guido. O grande interesse desta cena é o facto do “filme deste filme” 

agora ser uma realidade para os próprios personagens. 

 

Ao transformar os personagens em espectadores (como nós) da feitura deste mesmo filme, Fellini 

quebra toda e qualquer regra de separação entre sujeito e objecto. Temos, desta forma: (1º) nós como 

espectadores, (2º) os personagens do filme, (3º) os personagens do filme como espectadores, (4º) os 

personagens do filme como personagens de um filme que eles vêem e nós também. 

 O Cinema Moderno utiliza a construção em espelho. 

 

Esta construção diz respeito a rimas e coincidências propositais que fazem com que no filme existam 

reflexos de um determinado elemento (daí o nome “espelho”) que são visíveis em outra parte qualquer 

do mesmo filme. Por exemplo: Luisa vê a actriz que faz de Luisa representar um diálogo que tanto ela 

como nós já vimos anteriormente. Aliás, todas as actrizes representam papéis e situações que já vimos 

antes. A construção em espelho é um elemento fundamental no Cinema Moderno, pois os autores, ao 

manipularem livremente a estrutura do filme, muitas vezes dão origem a repetições que (como a mise-

en-scène) criam sentido. 

 

Cansado de ouvir o argumentista, Guido dá uma ordem e ele é enforcado – trata-se de mais uma 
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pequeno desejo realizado no mundo das fantasias de Guido, onde realidade e ilusão estão fundidas. 

 

A cena culmina com a saída de Luisa e a chegada de Claudia Cardinale (a própria) com o seu staff. 

Ao encontrá-la, Guido descobre uma Claudia Cardinale diferente daquela que ele imaginava nas suas 

fantasias: uma actriz cheia de glamour (contrária àquela imagem de inocência que víamos 

anteriormente). 

 

BLOCO 25 – No Carro de Claudia Cardinale 

 

Esta é a fase final na procura de Guido: Claudia. Para além dela, não há mais ninguém para quem 

pedir ajuda. Guido é totalmente honesto: ele não vê em Claudia Cardinale a visão de pureza capaz de 

o resgatar. Ela, por sua vez não compreende o motivo pelo qual diante daquela que o quer resgatar o 

protagonista da história a afasta. Perante a discordância entre os dois, Guido desiste e confessa para 

Claudia não existir papel nenhum. O momento é claro: o filme e o “filme do filme” se unem: tal como 

o seu personagem afasta-se daquela que o pode salvar, Guido afasta-se de Claudia. Com o fim da 

busca
ix

, chega o fim do filme: o aviso de uma cocktail party no dia seguinte. 

 

BLOCO 26 – Conferência de Imprensa 

 

Guido é arrastado para a conferência. Aqui vemos a construção em espelho em acção: Guido tenta 

escapar agachando-se enquanto dois homens o seguram pelos braços (tal como ele o fazia quando 

criança). 

 

A conferência de imprensa é um novo desfile de rostos e perguntas ao estilo de Fellini. Na prática a 

espaçonave foi transformada num Spa: até a orquestra toca a música que ouvimos (repetição do que 

já vimos). Nesta cena, todas as personagens estão reunidas para a última cena enquanto tal. Isto 

porque na próxima cena (a apoteose) as personagens já estarão fora do filme propriamente dito. 

 

O resultado é que o filme começa a fechar as portas narrativas que abriu. Primeiro é preciso fechar a 

história do filme que Guido queria fazer. Segundo, será necessário fechar o mundo interior de Guido 

enquanto personagem do seu próprio filme (daí a existência de um final em apoteose que bem nos 

lembra o final de The Seventh Seal de Ingmar Bergman, onde as personagens vivas e mortas se 

reúnem para dançar com a morte). 

 

O final do filme, com os seus fechos, revela o seu dispositivo “dentro do dispositivo”: aparecem 

projectores e, pouco a pouco, vamos retomando a consciência da natureza fílmica de tudo o que 

vemos (coisa que o Cinema Clássico nunca permitiu). 

 

O final de Guido é patente na jornalista inglesa que diz: “He is lost: he has nothing to say!”. É 
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engraçada a posição que o protagonista deste filme tem perante perguntas que no fundo, nada têm a 

ver com o filme: “do you believe in God?”; “Are you afraid of the atomic bomb?”. Estas perguntas dão 

uma ideia do pendor político que se esperava dos autores modernos (e que Fellini nega 

deliberadamente). 

 O Cinema Moderno suporta falsos finais que enganam o espectador. 

 

O suicídio de Guido (contradito na cena seguinte) pode ser justamente o rompimento claro com a 

situação de pressão: uma explosão da qual um novo Guido surge – um Guido capaz de aceitar a sua 

confusão e viver com ela. 

O final é irónico, pois somente depois do suicídio (o falhanço total e o fim do projecto 

cinematográfico) é que Daumier reconhece Guido como um intelectual. É neste cenário que Guido 

decide ir para a fantasia e fechar a sua história interior, reunindo todo o elenco do(s) filme(s) num final 

apoteótico que transforma (mais uma vez) a espaçonave: desta vez num picadeiro de circo. 

 

Tudo continua como antes: Mezzabotta e Gloria, os pais distantes. Tudo continua e Guido e Luisa se 

juntam ao espectáculo. Aqui, já não existe qualquer história: apenas a interioridade de Guido. A figura 

do mágico, tal como a da criança são fundamentais, pois elas possuem os seus significados: o 

processo criativo do artista e o futuro, respectivamente. 

 

CONCLUSÃO 

 

O Cinema deu largos passos com o Cinema Moderno. A emergência de autores como Fellini, Godard, 

Truffaut, Tati, Bergman, Visconti, Buñuel, Chabrol, Bresson, Pasolini, Tarkovski, Resnais, Antonioni, 

Cavani e de argumentistas como Tonino Guerra, Alain Robbe-Grillet, Jean-Claude Carrière, deu 

origem a uma renovação do Cinema a vários níveis: narrativos, formais, técnicos, linguísticos, etc. 

 

Dentro deste Cinema, tão amplo e múltiplo, diversos autores deram origem a obras muito díspares 

entre si. Seria um erro reduzir o Cinema Moderno a um conjunto de novas regras, quando o Cinema 

Moderno era exactamente o oposto: cada autor é livre para seguir as regras que quiser (ou inventar as 

suas). Neste contexto, 8 ½ de Fellini é uma obra muito diferente de (por exemplo) L’Année Dernière à 

Marienbad de Resnais, que por sua vez é bastante diferente de Pierrot le Fou de Godard, que é 

bastante diferente de Baisers Volés de Truffaut, que é bastante diferente de Through a Glass Darkly de 

Bergman. 

 

8 ½ não utiliza jump cuts, voice overs; não possui (quase) nenhuma qualidade documental, não utiliza 

luz natural (reforça-a muito e oscila entre o saturado e o chiaroscuro); não utiliza grandes planos-

sequência durante as cenas de diálogo (eles são entrecortados); e os tempos mortos (se os há) não se 

notam nada.  

 



 
 

 

 

141  

Fellini tem atrás de si uma tradição espectacular que não comporta algumas características de outros 

autores modernos. Ao contrário de outros autores, Fellini optou por manter uma estreita proximidade 

com o público. 

 

A construção em abismo está, como vimos, presente em quase todos os blocos. Fellini está 

constantemente a abrir múltiplas janelas dentro de janelas que remetem para a própria obra. O 

resultado é uma construção tão densa que é quase impossível, por exemplo, identificar arquétipos 

estáveis. Provavelmente podemos encontrar em 8 ½ a maior parte dos arquétipos (Guido/Herói 

relutante, Rossella/mentora, Produtor/mensageiro, etc.). Acontece que algumas histórias modernas (e 

esta é uma delas) acabam por ser tão complexas do ponto de vista da interacção das personagens 

que conduz a uma hipertrofia dos arquétipos, ou seja, cada personagem acaba por funcionar como 

vários arquétipos ao mesmo tempo e com mudanças muito rápidas. O percurso acaba por ser 

demasiado labiríntico e o modelo mítico acaba por não ser viável. Tudo isto acontece por causa do 

grande peso das personagens – as suas buscas, medos, conflitos, ambivalências e acções – no Cinema 

Moderno. Um peso que vai contra qualquer noção de plot (plot este que necessita de laços muito bem 

fechados e momentos funcionais muito bem delineados). 

 

O que faz deste filme uma obra tão grandiosa é o estranho facto dela ir tão longe sem sair do lugar. 

Assim é o Cinema Moderno: grande e ao mesmo tempo pequeno; capaz de ser moderno como si 

próprio ou clássico quando lhe apetece; incapaz de excluir o que quer que seja. Deleuziano. 
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NOTAS 

 

1. Na verdade, a viagem Felliniana em direcção ao Cinema Moderno foi construída ao longo de 

uma carreira que começou no Neo-Realismo. Algum Neo-Realismo manteve-se sempre visível no 

Cinema Moderno de Fellini. Em 8 ½ ele está, por exemplo, no gosto do autor por algumas 

personagens-povo que veremos ao longo do filme e alguns décors que mostrarei.  
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2. Uso este termo para não utilizar outro que aqui ainda não fazia sentido, mas que é bastante 

óbvio: a tão falada globalização. É em La Dolce Vita que começamos a sentir a Europa ocidental 

(em especial Roma) como um pequeno mundo onde habitam num mesmo espaço stars 

americanas, devotas da Virgem, espectáculos tailandeses e jornalistas de mexerico que cobrem 

um jet-set internacional. 

3. História esta que se opõe ao lado documental que tão bem marca o Neo-Realismo. 

4. Há duas grandes cenas de sonho neste filme. Elas são: o (já referido) início do filme e o sonho no 

qual Guido reencontra os pais. 

5. Não é de admirar que Fellini, ao desenvolver um estilo tão forte e tão pessoal, tenha sido acusado 

por alguns críticos de ter traído o Neo-Realismo.  

6. Mais interessante ainda parece isto: o protagonista do filme de Guido é um homem de cujo actor 

nunca se fala (porque é ele próprio o actor do filme que quer fazer). No caso do papel feminino, 

temos duas actrizes: uma francesa e outra italiana (Claudia Cardinale). Ambas coexistem. A 

confusão de Guido é tanta que ele tem duas e não utiliza nenhuma. A situação é estranhíssima. 

7. Adaptation de Spike Jonze não seria possível sem 8 ½. 

8. Neste contexto é interessante olharmos para a caça às bruxas na Hollywood clássica: perante o 

Cinema Moderno, alguém seria capaz de acusar (por exemplo) o Dalton Trumbo, o John Garfield 

ou o Zero Mostel de alguma coisa? 

9. O fim da busca não implica a sua resolução, pois Guido não encontrou o que procurava: ele 

apenas chegou ao fim aparente das pistas. Tal como a visão das buscas no Cinema Moderno, 

também esta busca fica por resolver. 
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Introdução - Tonino Guerra nasceu a 16 de Março de 1920 em Sant’Arcangelo di 

Romagna. O próprio descreve a sua infância passada entre estradas batidas, sebes e pássaros: “Fui 

um grande caçador de borboletas e não me envergonho.” 

1 
Durante o cativeiro no campo de concentração de Troisdorf, na Alemanha, começa a 

compor de memória, versos em romagnolo para contar histórias aos seus conterrâneos. Depois de ser 

libertado, publica alguns desses poemas no seu primeiro livro, I Scarabòcc, em 1946, e é através da 

sua poesia que sublinha, até aos dias de hoje, a importância da preservação do dialecto.  

Chega ao cinema dez anos mais tarde ao lado de Elio Petri, em 1956, como co-argumentista 

do filme Uomini e Lupi, realizado por Giuseppe de Santis. Marca a sua presença no cinema através de 

colaborações com realizadores como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Andrej Tarkovskij e 

Theo Angelopoulos, entre muitos outros. Em Portugal escreve o argumento de Porto Santo em 1997, 

realizado por Vicente Jorge Silva e, mais recentemente, em 2006, o de Um Ano Mais Longo, realizado 

por Marco Martins e produzido pelo festival 7Sóis7Luas. Foi este festival que, em 25 de Junho de 

2005, possibilitou um encontro com Tonino Guerra intitulado Uma Lição de Cinema e inserido numa 

homenagem ao mestre. Quem lá esteve sabe que foi uma oportunidade rara para descobrir a sua 

faceta de poeta e contador de histórias. Qual Xerazade, Tonino Guerra prende a atenção do 

espectador nas pequenas narrativas que encadeia sucessivamente, sendo elas tão diversas como 

poemas, ideias soltas ou relatos íntimos das suas colaborações.  

A expressividade do mestre marcou todo o encontro. Por vezes surgia descontraído na mímica 

de algumas cenas que recordava e outras vezes de olhar longínquo, quase ausente, invocava os seus 

cúmplices, não deixando por isso de mostrar-se sempre decidido na afirmação das suas ideias. A lição 

de cinema não está só presente nas histórias que conta, mas também na forma como as conta e 

como encara o papel do argumento no cinema. Chega a afirmar, num documentário de 1966 sobre 

Michelangelo Antonioni, que “o argumento é uma coisa morta”
2

.  
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Diante da plateia atenta, Tonino Guerra desenvolveu a ideia e desmistificou a aura do 

trabalho de um argumentista, recordando-nos que o cinema é, acima de tudo, “luz”. A simplicidade 

com que se refere a alguns dos filmes que escreveu, muitos considerados obras-primas do cinema 

moderno, é assombrosa. Compreendemos, desde o primeiro instante, que não é por acaso. Diz-nos, a 

certa altura: “Por vezes pode acontecer que os argumentistas tenham uma boa força, e pode ser que 

eu seja um desses casos, mas não exageremos!”. É-o, sem dúvida alguma. E quase não é preciso dizê-

lo, pois como prova da sua força existem os filmes. Por outro lado, não é difícil encontrar entre as suas 

colaborações um elemento comum: os autores com quem trabalhou e que menciona mais 

frequentemente – Fellini, Antonioni, Tarkovskij ou Angelopoulos — são homens que se dedicaram à 

arte do cinema e que criaram uma linguagem nova e própria, através das imagens. De certa forma, 

imprimiram o olhar, a época e a própria vida nos filmes. É cinema de autor. Filmes como a trilogia da 

crise dos sentimentos, de Antonioni, na Itália do pós-guerra (A Aventura, A noite, O Eclipse) ou a Itália 

dos costumes presente em Amarcord de Federico Fellini, marcam de forma indelével a história do 

cinema italiano. Andrej Tarkovskij, por exemplo, declara em conversa com Tonino, no documentário 

Tempo de Viagem: “…Um realizador é como outro artista qualquer, um poeta, um pintor, um músico. 

E, uma vez que é necessário que ele contribua com o seu próprio ‘eu’, é estranho ver realizadores que 

fazem o seu trabalho como um cargo especial que lhes foi dado pelo destino e simplesmente exploram 

a sua profissão. Ou seja, eles vivem de uma forma e fazem filmes sobre outra coisa.”
3

  

Tonino Guerra foi responsável pela saída de Tarkovskij da Rússia, convidando-o a realizar pela 

primeira vez fora do seu país de origem, numa altura em que a sua situação sob o regime soviético era 

penosa e instável. Juntos fizeram em vídeo para a televisão Tempo de Viagem - uma espécie de diário 

de repérage e reflexão sobre o argumento de Nostalghia - e mais tarde, o próprio Nostalghia, filme 

que reflecte “…o apego fatal dos russos às raízes nacionais…”
4

 e a condição de Tarkovskij, afastado 

da família e da sua terra natal. Michelangelo Antonioni diz o mesmo de outra forma: “Quando as 

pessoas me perguntam o que é que eu pretendia exprimir ao fazer este ou aquele filme, sinto-me 

tentado a responder como Pirandello: ‘Como é que eu posso saber? Eu sou apenas o autor’. Ou então 

que sou um homem que faz filmes. Apenas isso.” 
5

 

Nas duas horas do encontro, Tonino Guerra contou-nos o seu percurso, a sua esperança no 

futuro do cinema e as suas afinidades e desavenças, da delicadeza de Nino Rota ao orgulho de 

Federico Fellini. A força de Tonino estava presente na eloquência com que nos cativou e na 

simplicidade de transformar a mais pequena frase numa história.
6

 É esta essência narrativa que nos 

aprisiona de imediato e que é da mesma ordem da que desejamos descobrir no cinema, numa 

personagem ou situação que, impressas sob uma certa luz, apelam à experiência estética.  

As histórias de Tonino Guerra existem para além das palavras. É uma poesia de sensação com 

temas muito próprios: as igrejas abandonadas, os camponeses, o passar do tempo sobre as pessoas e 

sobre os objectos, o silêncio, a transmutação da natureza, o enigmático. É de notar que essa sensação 

permanece nos filmes que escreveu, entre a imobilidade de Antonioni, a contemplação de Tarkovskij e 

a euforia de Fellini. Numa época em que os conteúdos de escrita para ecrã parecem cada vez mais 

estruturados e delineados, e os formatos de argumento estão bem definidos e massificados, há apenas 
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uma certeza: a poesia não se ensina. É talvez por isso que Tonino Guerra acentua a importância da 

identidade, da preservação das histórias que são contadas na tradição oral e do que nos torna 

singulares. O que não significa que faça a apologia do escritor de ideias brilhantes. Aliás, ele chega a 

afirmar veementemente que um argumentista tem é de saber escrever, pois as histórias estão por toda 

a parte — na rua, nos jornais ou no mais pequeno gesto – e ele deve ser capaz de as observar, 

capturar e transformar. Para um argumentista, a lição não verbalizada, aquela que está no subtexto 

da conferência, incide sobretudo na capacidade que ele deve ter de considerar o argumento como 

uma rampa de lançamento, e de ser capaz de o entregar a uma derradeira transfiguração nas mãos 

do realizador. Pode parecer um paradoxo, mas só assim é possível que dele surja uma nova linguagem 

de imagens e sons: o cinema. No fundo, é a mesma regeneração que o contador exerce sobre a 

história ao acrescentar-lhe as suas vivências, memórias, reflexões e fragmentos de imagens. Quando 

outro contador a assimila, pode efectuar o mesmo movimento e atribuir à história um novo semblante. 

Embora Tonino Guerra sublinhe que a autoria pode ser volátil em determinadas situações, 

aprendemos que no seu cinema o essencial é o encontro entre os olhares de cada um dos 

intervenientes, do argumentista ao espectador. Uma lição a não esquecer. 

  

“Uma lição de Cinema” - Sábado à tarde. Algumas pessoas reúnem-se à entrada da sala 2 

dos cinemas King. Estão expectantes e sorridentes, espreitam o alarido à porta da sala. Ao fundo, em 

frente a uma câmara de televisão, Tonino Guerra dá uma pequena entrevista antes de se iniciar o 

esperado encontro. As pessoas passam por ele, entram na sala, sentam-se. Olham para trás, algo 

inquietas. É apresentada a curta-metragem com argumento de Tonino Guerra intitulada Il Lungo 

Viaggio, de Andrej Krajnovsky. Apagam-se as luzes. Os conhecidos desenhos de Fellini surgem 

animados. A voz off é de Tonino Guerra. Estão todos a bordo de um navio semelhante ao do filme O 

Navio: Federico Fellini, Giulietta Masina, Nino Rota e os mais variados personagens dos seus filmes 

viajam entre os universos de O Navio e de A Cidade das Mulheres no que se pode chamar de uma 

segunda vida animada.  

As luzes acendem-se. Prepara-se a mesa. Há alguma agitação na sala. Em palco estão 

presentes Carlos Magno, Renzo Barsotti, director geral do Festival 7Soís7Luas, Marco Abbondanza, 

director artístico do festival, o vereador da Cultura de Ponte de Sor, Tonino Guerra e Marcello Sacco, o 

intérprete. Tonino Guerra faz questão de apontar a fraca qualidade da cópia de vídeo apresentada. 

TG: Só um momento, não se via bem a perfeição deste grande momento de cinema, mas a 

culpa não é da organização. Há sempre um culpado que não se vê… 

E é então que, referindo-se à representação de Nino Rota na animação, nos permite entrar 

pela primeira vez e sem darmos conta, no seu imenso universo de histórias. 

 

Sobre Nino Rota — T.G.: Esta pessoa, este pequeno ser – não digo um anão – mas enfim, 

uma pessoa de dimensões mínimas era um ser pleno de poesia e espiritualidade,
7

 sem que se pudesse 

perceber – e eu era seu amigo, mas nunca percebi – se ele alguma vez se havia aproximado de um 
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homem ou de uma mulher. Mas o extraordinário era esta sua poesia límpida, a distância que mantinha 

connosco, mesmo quando estávamos ao seu lado.  

Uma vez estávamos sentados num pequeno divã da sua casa – conto-vos isto para demonstrar 

a amplitude dos seus pensamentos – levanta a mão que tinha poisada entre duas almofadas e diz: 

- Oh! Ajuda-me! 

- Mas porquê? 

- Casou-se uma aluna minha! Tens de me ajudar a encontrar um presente! 

- Está bem. Quando se casou? 

- Há sete anos atrás. 

Certamente que eu também me ri, tal como vocês. E perguntei-lhe: 

- Nino, sete anos? 

- Tonino, mas o tempo…O que é o tempo? 

Esta é uma lição de grande potência. Sobre ele tenho tantas coisas para vos contar, mas 

queria dizer-vos isto: é um homem amado em todo o mundo pelas suas composições, seja em Nova 

Iorque, na Rússia, por toda a parte. Morreu, e na igreja éramos seis. Eu e a minha mulher, Federico e 

Giulietta e outras duas pessoas. Ora, isto nunca o perdoarei a todos aqueles que, afinal, beneficiaram 

dos seus temas. Peço-vos desculpa. 

Segue-se uma breve introdução do encontro pelo jornalista Carlos Magno, que apresenta o 

argumentista e as suas obras literárias disponíveis em português na editora Assírio e Alvim. A 

determinada altura, menciona uma declaração que Tonino terá proferido em entrevista à Antena 1: 

“Temos de libertar a Europa da língua inglesa para voltarmos a ser europeus.” De seguida refere a 

cuidada atenção que Tonino presta às suas traduções e passa a palavra a Marco Abbondanza. Mas 

Tonino faz questão de clarificar o que havia dito: 

T.G.: — Queria apenas clarificar uma coisa. Eu não disse que era necessário libertar a Europa 

da língua inglesa, disse que era necessário retirar, se possível, o inglês do cinema europeu. Ou seja, 

quando nós em Itália começámos a obrigar os actores a falar inglês, os americanos deixaram de 

comprar os nossos filmes, porque nós até podemos falar inglês, mas depois os nossos gestos italianos 

fazem rir. O problema reside aqui, nesta moda do mundo querer falar inglês no que diz respeito ao 

cinema, o que me parece ser um inimigo de peso. Se escreveram outra coisa pode ter acontecido que 

perceberam mal ou eu me enganei a explicar. 

Marco Abbondanza apresenta o festival 7Sóis7Luas e os seus objectivos na divulgação e 

evolução do panorama cultural português, reforçando a importância destes encontros. Por seu lado, 

Renzo Barsotti expõe os objectivos do novo programa 7Sóis7luas Media na aproximação dos jovens ao 

cinema. E quando estamos prestes a iniciar oficialmente a lição, uma espectadora sugere que não se 

efectue a tradução simultânea, por achar que se pode perder o mais interessante do encontro, o fio 

dos pensamentos.  

T.G.: — O problema não é só esse. O problema é que aquele que fala, aquele que está a 

inventar no momento o que diz também tem necessidade de pausas para respirar. De qualquer forma, 

façam como preferirem. Voltando atrás, queria apenas pôr um ponto final nesta pequena polémica 
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dizendo que no artigo se diz que eu sustento que se deve eliminar o inglês da Europa, um facto político, 

não relacionado com o cinema. Mas agora vou desvendar uma coisa de que não queria falar: Quando 

se realizou esta entrevista eu tinha regressado de uma viagem muito cansativa e também muito bela, 

por Florença e Nápoles, cheia de discursos. Eu estava tranquilo, mas no momento em que me fizeram 

a entrevista, inesperadamente perdi a memória. É uma coisa bastante grave. É provável que estivesse 

um pouco confuso quando respondi e quem escreveu o artigo inseriu algo que eu acho que não queria 

dizer. Certamente que a língua inglesa para nós é muito pesada, e naturalmente vos digo que sinto um 

leve, não direi desprezo, mas em suma qualquer coisa contra o Cristóvão Colombo que quase não 

conseguiu que se falasse italiano noutra parte do mundo. 

(Risos) 

 

Sobre a Poesia — T.G.: Façamos uma pequena introdução: a minha pulsão é ser poeta. 

Comecei quando estava prisioneiro na Alemanha
8

, era muito jovem e estava preso com outros amigos 

da minha terra, também romagnolos. Romagnolo é uma palavra bizarra que quer dizer no fim de 

contas romano, porque se refere aos últimos romanos que estavam nos confins do Rubicão
9

 na 

fronteira com os gálios, mas quer dizer simplesmente romano. Eu estava lá com vários prisioneiros e 

todas as noites me pediam que dissesse qualquer coisa em dialecto, porque eram camponeses e a sua 

verdadeira língua era o dialecto. Rapazes, os arranha-céus foram construídos em dialecto
10

, não em 

italiano nem noutra língua qualquer, aquela era a língua que lhes vinha do sangue. Assim, todas as 

noites dizia uma poesia a estes amigos e como não havia nem papel nem caneta, eu, que no fim de 

contas gostava da poesia moderna, procurava hendecassílabos para conseguir recordar-me. 

 (dirige-se à senhora que sugeriu que não se fizesse a tradução simultânea):  

 T.G.: — A senhora é muito gentil mas não deve acreditar nesta capacidade que possam ter os 

portugueses de compreender uma língua. Uma língua é uma coisa dificílima e eu por mim falo, porque 

na Rússia, até que fosse a minha mulher a traduzir as minhas palavras de modo perfeito, tudo o que 

até então tinha passado era vergonhoso. E por outro lado, eu não falo de um modo normal. 

 (Risos) 

T.G.: — É verdade! Querem que exemplifique? Uma vez, em Roma, pediram-me para estar 

assim como estou com vocês, porque era conhecido como poeta e muitos queriam falar comigo de 

Santis
11

, de Petri
12

 e de muitos outros realizadores. Apercebi-me de que não me compreendiam e 

começaram a traduzir-me. Eu disse: 

—Então rapazes, eu falo italiano! Até sou professor. 

—Não te compreendemos… 

Não me compreendiam, ou seja, o meu modo de falar é um modo saltitante, é um modo 

poético e se há qualquer coisa de bom naquilo que eu digo, está no modo, no estilo como o faço. 

Portanto esteja tranquila. A senhora pode compreender as palavras mas isto não é o que eu estou a 

dizer, eu estou a dizer algo que existe dentro das palavras, na mistura das palavras. 

Para começar vou dizer-vos as únicas três poesias que sei de memória. Começamos com esta 

poesia que Fellini quis colocar no início do livro de Amarcord. A poesia chama-se Amarcord. Como 
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surgiu o título para este filme que teve um grande sucesso mundial? Quando nós tínhamos dezassete 

anos – ambos nascemos na região da Romagna,
13

 nos arredores de Rimini –  às onze da manhã 

chegavam os jovens mais ricos e pediam um aperitivo. O aperitivo mais conhecido chamava-se Amaro 

Cora, que agora já não existe. Era uma coisa assim meio doce. Eles chegavam e pediam: “Um Amaro 

Cora, Um Amaro Cora”. Chegou então o momento em que tínhamos que arranjar um título para este 

filme, e digo-lhe: 

 —Recordas-te daquele Amaro Cora?  

 — Amarcord… 

 O que quer dizer? Amarcord são três palavras: A, que em dialecto quer dizer Eu; M com 

apostrofo (M’) que significa Me e Arcord, que quer dizer Recordar. Eu Recordo-me. E a poesia que ele 

quis colocar no início do livro chama-se Amarcord. 

 

Lo so, lo so, lo so / che un unomo a cinquent’anni ha sempre le mani pulite / e io me le lavo due tre 

volte al giorno / ma è quando vedo le mani sporche / che io mi ricordo di quando ero ragazzo 

(Eu sei, eu sei, eu sei / que um homem aos cinquenta anos tem sempre as mão limpas / e eu lavo-as 

duas a três vezes por dia./ mas é quando vejo as mãos sujas / que me recordo de quando era rapaz). 

 

 Esta é a poesia. 

Tarkovskij
14

 é um grande, grande realizador russo. Eu e a minha mulher conseguimos, após 

três anos, trazer Tarkovskij da Rússia para a Itália porque ele não estava de acordo com o governo 

russo. Isto não quer dizer nada pois na altura era muito fácil não estar de acordo com o governo russo. 

Ele queria respirar novos ares. Existe uma poesia minha no final do seu filme Nostalghia. É uma poesia 

dita pelo louco, aquele que se imola pelo fogo, e que se chama O Ar.  

 

L'aria è quella roba leggera / che sta attorno alla tua testa / e che diventa più chiara quando ridi. 

(O ar é essa coisa ligeira / que está à volta da tua cabeça / e que se torna mais clara quando 

ris). 

 

É um cumprimento que se faz a uma senhora ou a uma mãe. 

Quando eu voltei da prisão todos me questionavam sobre a minha vida aventurosa, 

extraordinária. Terrível, mas extraordinária. Acreditem, é algo que não posso mais esquecer, que me 

ensinou coisas incríveis, porém estava farto de contar as minhas aventuras e pensei em encerrar tudo 

numa poesia que se chama La Farfalla, A Borboleta
15

. Um pequeno poema. 

 

Contento proprio contento / sono stato molte volte nella vita / ma più di tutte quando mi hanno liberato 

/ in Germania / che mi sono messo a guardare una farfalla / senza la voglia di mangiarla. 

(Contente mesmo contente / estive na vida muitas vezes / mas nunca como na Alemanha / 

quando me  libertaram / e me pus a olhar uma borboleta / sem vontade de a comer). 
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Portanto, no que diz respeito à poesia, surgiu um jovem realizador com Mastroiani no seu 

primeiro filme e assim pé ante pé, entrei no cinema. Mudei-me para Roma, habitava na província, e 

durante dez anos passei fome – é uma coisa muito dura e difícil. Há pouco perguntaram-me, em 

entrevista para a televisão: 

— Escreveu muitos argumentos?  

—Sim, Meu Deus! Cento e vinte! 

— Nunca ficou desiludido com a passagem do argumento ao filme? 

— Não, porque de quase todas as vezes as coisas ficaram melhores. 

 

Sobre Antonioni — T.G.: Excepto uma vez, no último filme de Antonioni. Não aquele que vocês 

viram
16

, o Para além das Nuvens, embora também esse muito complicado porque eu comunicava com 

ele apenas através do olhar visto que ele tinha já oitenta e seis anos e quase não falava. Nunca se 

percebeu se no fundo ele compreendia as coisas, porque aconteceu que uma vez eu próprio tive 

dúvidas. Eu compreendia perfeitamente a intenção do seu olhar, mas uma vez havia uma história sobre 

uma rapariga que já não me lembro bem mas vou dar um exemplo: 

 — Então, a rapariga chega a casa e despe-se. 

 — Ah! 

 Eu entendi que estava bem. Meia hora depois, digo: 

 — Então, como tinha dito, a rapariga chega a casa e despe-se. 

 — Oh! 

— Mas porquê Michelangelo? Há pouco disseste que sim. 

 — Oh! 

 — Então, a rapariga chega a casa e lê um livro. 

 — Bah… 

 — Está bem. 

Não pensem com isto que estou a menosprezar a força e a capacidade deste homem atrás da 

câmara de filmar. Voltámos a falar passada uma hora. 

 — Escuta, então a rapariga chega a casa e lê um livro. 

 — Ná! 

 — Então, chega a casa e desnuda-se? 

 — Sim… 

 Acabei por desistir. Também eu estava confuso. Antonioni é um realizador com uma 

capacidade incrível. Acreditem em mim, não se ponham sentados a pensar: Estou a ver um filme de 

Antonioni. Porque não é uma história que ele conta, não é isso, é a imobilidade, porque ele é um Paolo 

Ucello
17

 da imobilidade, mesmo quando os personagens caminham. Ele tem um modo claro, forte e 

penetrante de contar a história, e é isso que cada um deve apreender, não a história em si. É preciso 

apreciar o que ele consegue através deste meio, até onde pode chegar. Já em Fellini, por exemplo, 

mesmo quando se vê uma pessoa quieta, existe movimento.  
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 Mas tudo isto para chegar a uma resposta que dei hoje na televisão, sobre se estava satisfeito. 

No último episódio de Eros
18

de Antonioni, não fiquei satisfeito porque é feio. E agora vou contar-vos 

como devia ter sido o episódio. No final vê-se ao fundo duas mulheres nuas a dançar. E eu pensei: Mas 

onde é que ele foi buscar isto? Imaginem o que é dar Eros e ele, que tem noventa e dois anos e a mim, 

que também tenho bastantes. Devia ter sido uma invenção repleta de magia, algo que no meu 

entender é necessário para contar uma história extraordinária 

Temos então uma praia da Marema, um pouco selvagem. Há uma bela rapariga de cerca de 

vinte anos que dorme. Há uma mulher de quarenta anos que caminha junto à água. Esta mulher vê 

aquele físico excepcional e pela primeira vez é tomada de um desejo que nunca havia sentido. Desejo 

pelo mesmo sexo. No entanto, consegue dominar-se. A rapariga continua a dormir e ela prossegue. 

Mas não consegue avançar. Pára. É bastante forte este desejo. Volta atrás. Está perto daquele corpo. 

Ao aperceber-se que a sua sombra cobre os pés da rapariga, começa a avançar a sombra sobre o 

corpo. E é a viagem desta sombra, este gesto sensual que se insinua nos recantos e que avança até 

cobrir totalmente o corpo. A rapariga que dormia e naturalmente sentia o calor do sol, quando é 

tapada por esta sombra, sente frio. Volta-se e depara-se com esta senhora que sorri. 

O episódio é isto. Nas mãos de Antonioni, com o seu modo estupendo de filmar, poderia ter 

sido um poderoso instante de cinema. 

Nessa altura eu estava na Marema. Chove um dia, dois, três, quatro, o produtor pergunta: 

Cortamos esta cena do episódio? Custa mais esta cena que o episódio. Estamos no Inverno… 

Depois encontrámo-nos em Roma e o episódio era curto porque existia apenas o início. Tinha 

como prova duas mulheres nuas que dançam. Foi para pós-produção e agora existem estas 

mulheres…O episódio não me agrada, mas se por acaso apanharem uma projecção de Eros em 

Portugal, não percam. O episódio do chinês é extraordinário. São três episódios, o do americano deixa-

me indiferente e o de Antonioni não é bonito. 

O público reage quando Tonino diz que o episódio do americano lhe é indiferente. 

T.G.: Digo que me deixa indiferente, não é por maldade, é porque eu tenho os meus gostos. 

 

Sobre a renovação do Cinema — T.G.: Quando há pouco ouvi falar da renovação do 

cinema, de renovar a televisão, eu como acredito – não acredito em quase nada, sinceramente — mas 

sinto que existe uma força incrível, uma recolha de imagens extraordinária. Reparem, toda a gente 

anda com uma câmara de filmar japonesa atrás. Por que não se tenta recolher todas estas imagens 

que se andam a produzir por aí? No meu entender, aí está uma grande fonte criativa. A uma senhora 

que passa por mim, pergunto: 

— Para onde vai? 

— Vou ao casamento de uma parente. 

Pega na câmara e lá vai ela. Eu gostava de falar com toda a gente que adopta este medium 

porque nós renovamo-nos a partir destas pequenas coisas, e não a tentar imitar os americanos. 

Raciocinemos, eu gostaria de ver tudo o que está a ser filmado, estou seguro que mesmo agora, dentro 

destas imagens, existem momentos meus de imbecilidade que são estupendos. 
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Tonino Guerra refere-se à câmara que filma o encontro, chamando a atenção para a riqueza 

que também pode existir dentro daquelas imagens. O público está animado com o à-vontade do 

convidado. 

T.G.: É verdade! Como se pode salvar a televisão, afinal do que é que estamos a falar aqui? É 

uma questão de educação. Como se explica a alguém o modo de ver um filme? Como se explica que 

um filme é mais belo da segunda vez? Como se consegue explicá-lo? Eu sou um apaixonado de O 

Navio e Federico Fellini. Mas há quem diga: Já o vi. E depois? Se a Aida for reposta em cena não a 

vêem de novo? Mas aí é cantado, dizem. Aqui também, só que é um outro canto. Aqui é um problema 

de imagens, de compreender como alguém quis contar uma história. O mesmo se passa com a 

pintura, por que se prefere um quadro a outro, se ao fim e ao cabo os sujeitos são sempre os mesmos. 

Cristo está sempre na cruz…O que interessa é como o pintor o fez. E no cinema a questão é como é 

que o realizador contou. Estes são os caminhos para explicar às pessoas porque é que um filme é 

melhor à segunda vez ou à terceira. 

Sobre escrita de argumentos — T.G.: O que vos hei-de dizer? Rapazes, é simples encontrar 

uma ideia. Uma ideia é um disparate. Apresentar uma ideia a Angelopolous ou a Fellini…Eles têm 

tantas! Eu por exemplo, como fazia? Lia jornais e os jornais estão repletos de coisas extraordinárias. Em 

Itália encontram-se as histórias mais belas que se possam imaginar. Nos romances. Nas minhas 

viagens. Está tudo apontado. Por exemplo, ontem à noite fomos jantar a um sítio magnífico, a Casa do 

Alentejo. Fomos a este lugar onde se come provavelmente bem, onde se espera muito. Havia duas 

mesas cheias de gente, e com uma confusão de gargalhadas que parecia que a casa ia abaixo! Eu 

pensei: Meu Deus, como riem os portugueses! Há uma senhora que me pergunta: 

— Isto interessa-te? 

— Agrada-me, agrada-me. Cada vez me agrada mais. Imagina: aqui onde estamos, aparece 

um casal enamorado. Querem falar de amor.  

Ele: “Escuta Luísa. Juro que te amo”. Há um ruído de fundo: “Ahahahahah.” Ela não o ouviu. 

Ou seja, tudo o que acontece é formidável. 

 

Sobre Fellini — T.G.: Amarcord foi escrito em oito manhãs. O Navio em dez. Aconteceu 

uma forte discussão, pois eu fui um dos que rejeitei filmes de Fellini. Quando Fellini quis fazer A Cidade 

das Mulheres eu disse:  

— Não o faço porque é feio. 

— Então, façamos Casanova, que é um filme lindíssimo. 

— Não. Tenho de partir — e rompi o contrato.  

Quando voltei ele disse-me: 

— Faz-me um poema. 

— Que poema? 

— Um poema sobre o sexo feminino. 

— Mas Federico, é difícil! 

— Não, façamos uma coisa delicada. 
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Para o filme Ensaio de Orquestra ele escreveu trinta páginas e eu escrevi outras trinta. E fiquei 

responsável pelo final. É um filme onde surge uma discussão tremenda. Vejam-no porque é um grande 

filme. No final há que derrubar uma parede. Ora, como é que se deita abaixo uma parede? Podem-se 

usar estas máquinas bulldozer, mas eu queria uma bola de ferro. Pum! Queria que fosse como um 

planeta. Pum! O fim do mundo! Pum! 

Quando se tratou de O Navio, como sempre encontrámo-nos no seu estúdio, sentámo-nos e 

não fazíamos a mínima ideia do que escrever. Eu perguntei-lhe: 

— O que é que te agrada? O que tens pensado nestes últimos dias? 

— Pensei numa grande parada de carabinieri. Ou seja, uma grande parada, uma enorme 

parada! Com todas as fatiotas, belos homens a cavalo, uniformes, todas as senhoras com os seus 

chapéus, uma coisa grandiosa. Uma festa, uma enorme festa! Então cai um cavalo, cai o segundo 

cavalo, cai o terceiro cavalo. 

Rapazes, caem todos os cavalos. Transforma-se tudo numa grande merda. Todos fogem. É 

verdadeiramente a festa característica dos seus filmes onde tudo acaba em nada.  

Em Amarcord esta mulher que acaba casando com um policia. E todos partem, acabou a festa 

e em suma aquele meio século. Tudo se resume a nada. Entra tudo em modo menor, ou seja a vida e 

aquilo que ela te pode dar. Este é sempre o tema de Fellini. 

Conversámos durante uma hora sobre esta grande parada, pois podiam existir também 

momentos belos, e ele pergunta-me: 

— E tu, no que é que andas a pensar? 

— Ando a pensar em funerais. 

Reparem, os funerais são maravilhosos, mas não os pequenos. O de Estaline, por exemplo! Só 

estudar e ler sobre o que aconteceu, aquilo era uma autêntica guerra mundial. Era tanta gente que 

queria alcançar o Palácio das Colunas onde ele estava exposto, que muitos habitantes nem 

conseguiam sair de casa. E gritavam das janelas: Pão! Pão! Água! Quando acontecia alguém 

desmaiar, tinha que ser levado em braços por cima das cabeças. Um verdadeiro inferno! O de Nasser. 

E o funeral de Rodolfo Valentino? Conta-se que quando o levaram, a praça onde se iniciou o funeral 

ficou repleta de mangas de casaco porque os que eram mais pequenos se agarravam aos mais altos 

para conseguir ver. Está cheio de coisas maravilhosas. Disse a Fellini: 

— No outro dia fiquei encantado com o funeral da Callas. 

— Porquê? O que é que tinha? 

— Aconteceu num navio porque ela tinha dito que as suas cinzas deviam ser lançadas ao mar 

em frente às ilhas gregas. 

A partir daqui começámos a pensar na travessia maravilhosa de um grande navio. Neste filme 

o funeral de uma grande cantora lírica é uma coisa fortíssima, com toda aquela música. Nós 

estávamos estupefactos com aquele navio que depois se afunda, e encantados com todos aqueles 

tontos. É um grande filme.  

Existe mais alguma coisa que queiram saber? 
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É a oportunidade de o público pôr questões. Alguém pergunta: Fellini considerava a fase do 

guião uma fase perigosa. Claro que tinha de haver um guião para a equipa, mas ele preferia deixar 

algo para o momento de filmagem, improvisando muito. Isso não lhe criava uma certa inquietação, 

não saber até que ponto ia a imaginação de Fellini? 

T.G.: — Não, de modo algum. Eu não me inquieto, eu sou um poeta, eu agarro as palavras. 

Falemos um pouco dos momentos de estupidez, de orgulho excessivo. Como já disse, para mim o 

verdadeiro autor de um filme é o realizador, mas ele deve ser mais generoso para com os que o 

rodeiam. Regressemos ao ano de 1939. É sabido que antes da guerra nem sequer se falava do 

realizador, só se falava nos actores. Depois da guerra todos queriam que se reconhecesse o valor dos 

realizadores e de todos os outros que fazem o filme. E conseguimos, mas acontece que agora o mérito 

vai todo para o realizador. Um mérito que eu reconheço, porém como se contam muitos boatos, vocês 

devem ter em atenção os factos. Amarcord saiu como livro seis meses antes. Comprovem. Se alguém, 

enquanto filmava alterou tudo, isso há-de se ver. Mas por outro lado, é estúpido pensar que um 

realizador enquanto filma não pode aproveitar aqueles instantes que acontecem quando se está em 

rodagem. Se está prevista uma cena em que duas personagens passeiam, mas no momento em que se 

vai filmar começa a chover, o que é que acontece? Acontece que chove. Há que manter a calma 

quando se está a filmar. As imagens são imagens. No que diz respeito ao conceito de alcançar a 

substância, eu já disse que o verdadeiro autor de um filme é o realizador, porém, se o filme tiver muito 

diálogo - como em tantos filmes americanos - ou se for uma comédia, o autor pode ser o actor ou o 

argumentista. Pode até ser o compositor. Mas em noventa por cento daqueles que eu considero 

grandes filmes da história do cinema, o verdadeiro autor é o realizador. Não há nada a fazer. Pode 

acontecer que um argumentista tenha uma grande força, e eu possa ser um desses argumentistas. 

Mas não exageremos. 

 Carlos Magno: — Qual foi o seu papel no filme Blow Up, que é uma novela do Júlio Cortazar? 

T.G.: — Como assim, qual foi o meu papel? O meu papel foi escrevê-lo! Foi um dos momentos 

mais bonitos da minha vida, porque estava em Londres e não sabia falar inglês. Corria o ano de 66. 

Comi muitas vezes com os Beatles, vi muitas vezes a Marie Quant e as senhoras de mini-saia. É 

verdade que Antonioni me chamava a atenção, porque sou um pouco camponês, para tirar os olhos do 

chão e olhar em profundidade! Londres era uma cidade em tons de negro e laranja, plena de música. 

Uma cidade repleta de fotógrafos que ninguém, ainda hoje, quer valorizar. Creio que realizámos um 

grande trabalho. Não existe em Cortazar a cena em que se joga ténis sem bola. E rapazes, essa cena 

mete medo ao mundo! Mas não se trata aqui de desmerecer o autor, nada disso. Quero também 

referir que um dos filmes mais belos de Tarkovski – Stalker - é adaptado de um livro de dois escritores 

russos excepcionais, os irmãos Strugatscky
19

, mas as imagens do filme são mais fortes. 

 Uma espectadora desafia Tonino Guerra: Visto que existe uma tradução para português do 

poema O Mel, será possível lê-lo?  

T.G.: — Ah sim! Queria agradecer a estas duas pessoas excepcionais, Tolentino Mendonça e 

Mário Rui de Oliveira, que traduziram as minhas coisas. São dois seres religiosos que estudavam em 

Roma - creio até que Mário terminou os estudos no outro dia - e entre nós cresceu uma grande 
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amizade. É como se, não sei bem, como se eles fossem São Francisco e eu fosse já o diabo. Mas a 

coisa mais tocante foi quando estávamos a traduzir O Mel, e eu disse: Desculpem, mas estou um 

pouco apreensivo. Nesse livro existe a história do sexo feminino que escrevi para o filme de Fellini. 

Estou preocupado com vocês, por causa da tradução. 

- Não se preocupe, não há problema.   

 São duas pessoas corajosas, amigas, plenas de substância poética. Enfim…  

Mas queria perguntar-me? 

— Se é possível ler o Canto Vinte e Quatro. 

O público, sabendo que se trata do poema do filme Casanova, ri como se o momento tivesse 

sido preparado antes do encontro. 

T.G.: O Canto Vinte e Quatro é algo que me perseguiu pela vida fora, e sobre isso quero 

contar-vos que depois de rasgar o contrato de Casanova, quando voltei de viagem, Fellini pediu-me: 

Faz-me pelo menos um poema. 

— Sobre quê? 

— Sobre a c.... Escreve uma coisa delicada. 

— Mas Federico, é uma coisa impressionante! Qual delicada…metem-nos na cadeia aos dois! 

Contudo, prometi escrever-lhe o poema. Esta história teve muito sucesso, especialmente entre 

os jovens, e depois publiquei-o no livro do poema O Mel. Uma vez uns padres e uns bispos convidaram-

me para falar numa cidade. A certa altura há uma rapariga muito bonita que se levanta e diz: 

—Por favor, pode ler-nos a poesia vinte e quatro? 

—Claro. 

Mas eu tinha-me esquecido de que poesia se tratava, e assim que me apercebo digo: 

— Mas como esta existem também outras que podem ser lidas. 

— Não. A vinte e quatro. 

Aproximei-me dos padres e disse-lhes: 

— Pediram-me uma poesia que é um pouco atrevida. 

— Mas leia, se a pediram. 

E agora vou lê-la a vocês, mas desculpem-me, é em dialecto, não vão perceber nada…. 

Canto Vigésimo Quarto
20

:  

 

Cantèda VintiQuàtar 

La figa l’è una telaragna / un pidriùl ad sàida / e’ sgarzùl ad tótt i fiéur; / la figa l’è una pórta / ch’la dà 

chissà duvò / o una muràia / ch’u t tòcca buté zò. 

U i è dal fighi alìgri / dal fighi mati s-cènti / dal fighi lèrghi e strètti, / fighi de cazz / ciacaròuni ch’al 

tartàia / e quèlli ch’al sbadàia / e a n dói una paróla / gnénca s’ta li amàzz. 

La figa l’è una muntagna / biènca ad zócar / una forèsta in dò ch’e’ pasa i lóp, / lè la caróza ch’la tóira 

i caval; /la figa l’è una baléna svóita /  pina ad aria nira e ad lózzli, / l’è la bascòza dl’ usèl 

La su cóffia da nota, / un fóuran ch’ e’ bréusa iniquèl. 

La figa quand ch’è tòcca / l’è la faza de’ Signour, / la dua bócca. 
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L’è da la figa ch’l’è avnéu fura / e’ mónd sa i èlbar, al nóvli, e’ mèr / e i óman éun a la volta / e at tótt 

al razi. / Da la figa l’è avnù fura ènca la figa. / Os-cia la figa! 

 

Antes, disse uma poesia que se chama O Ar. Em italiano é L'aria è quella roba leggera. E em 

dialecto, L'aria l'è ch' la ròba lizìra. E a palavra lizìra já contém em si um insecto, tipo mosquito. Enfim, 

agora que chegámos à cona, falemos da morte de Fellini. Dois dias antes de morrer, já moribundo, 

disse a um amigo: 

— Enamorar-se mais uma vez… 

O que quereria dizer? O que se conta aqui? Quereria dizer que o amor é o que de mais 

importante há na vida? Que estar naquela condição mais tangível, naquele estado mágico em que 

caminhamos um pouco acima do chão, é o conselho mais valioso que se pode dar e o único presente 

que se pode oferecer no decorrer da vida? Ou então ele queria dizer Enamorar-se mais uma vez, como 

quem diz, morrendo enamorar-me-ei de um Deus ou de uma outra coisa, falando de um amor que 

chega depois da vida. 

E também a morte de Mastroiani…Ele até ao último momento quis fazer o filme A Eternidade 

e Um Dia de Angelopoulos, e eu, sabendo que ele não estava bem, que tinha um tumor que o 

devorava e sendo nós mesmo muito amigos, dizia sempre: 

—Sinto que vais conseguir, vais conseguir. Mas fica calmo, Marcello, não te percas em 

pensamentos negativos. 

A determinada altura, cansou-se. Poisou o copo e disse: 

— Chega! Tonino, a vida deu-me muito e eu dei muito à vida. 

Duas pessoas extraordinárias, que não deram muito ao mundo só no que diz respeito ao 

cinema. Eram homens extraordinários. Marcelo era de uma inteligência escondida sob a capa da 

modéstia, como se dissesse: Tudo aquilo que me acontece, não o mereço. Fellini, por sua vez, era um 

homem orgulhoso, distante, afastado de todos. Não gostava de viagens, não gostava de tantas coisas. 

Não gostava assim tanto de eventos como se pode pensar. Tinha uma solidão que cultivava 

pessoalmente.  

Nos primeiros anos, ao domingo, levava-me à cinecittà, abria o teatro cinco — que é o maior 

teatro do mundo — e ficávamos os dois naquele lugar escuro, eu à espera que ele acendesse as luzes 

como se fossem as luzes do seu pensamento. Passeava por Roma rente às paredes com receio de ser 

reconhecido. Não lhe apetecia cumprimentar as pessoas.  

O seu grande problema era o cabelo. Uma vez, entrámos numa loja onde se vendiam gravatas 

e ele pergunta: 

— Minha senhora, tem alguma coisa para os cabelos? 

— Maestro, mas o que está a dizer? Isto é uma loja de gravatas. 

— Mas têm aqui gravatas indianas, se calhar debaixo do balcão podem ter produtos especiais, 

orientais… 

— Não, de forma alguma.  

A senhora pergunta-me: 
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— E o senhor Guerra, o que quer? 

— Eu queria uma gravata. Quanto custa? 

— Vinte e cinco mil liras. 

— Dou vinte. 

— Mas os nossos preços são fixos! 

— Mas eu venho do campo. Federico, diz-lhe tu, que me conheces. 

— Sim é verdade, ele vem da província onde estão habituados a regatear. 

— Mas nós não podemos fazer isso. 

— Está bem. Dê-me a gravata. 

Dou-lhe trinta mil liras, mas digo: 

— Essas cinco mil liras, não as quero. 

Ela queria dar-me o troco mas eu não aceitei. E pernas para que vos quero!  

Destas coisas assim, fizemos muitas. Mas lembrem-se, este homem começava o dia às sete da 

manhã, telefonava a políticos e a toda a gente importante para ajudar pessoas necessitadas. Ensinou-

me algo com que muitos não concordam, mas que eu penso ser de uma força incontornável. Nos 

primeiros anos, às sete da manhã, estavam já dois homens na sua casa. Um era um ex-bailarino de 

baile contínuo que tinha dançado vinte e sete horas sem parar e que se chamava Fred. O outro era um 

ex-boxeur, inchado, que fazia ginástica. Eu assistia a estes momentos de exercício matinal. O boxeur 

orientava Fellini nos exercícios. 

(Tonino exemplifica o exercício: levanta o antebraço como quem tem um pequeno haltere na 

mão). 

T.G.: —  Um, dois, três. Senhor Fellini, repita por favor. 

E Fellini levantava o peso. 

— Um, dois, três. 

Tinha que fazer isto três vezes, era muito importante. Depois dizia: 

— Por hoje chega. 

A seguir, os dois indivíduos abriam o frigorífico e comiam tudo o que queriam. Eu dizia: 

— Federico, mas que chatice, estes dois por aqui todas as manhãs! 

 — Tonino, lembra-te que mesmo dentro do coração que parece mais sombrio, existem 

fragmentos de luz.
21

 

 E isto é avassalador. Eu sempre disse que se alguma vez se sentirem velhos e doentes, 

aproximem-se de gente simples. Acreditem em mim, têm a ternura dos animais. 

 Daqui a pouco vamos ver a obra de arte O Leão das Barbas Brancas, que é um trabalho 

extraordinário. A história, escrita por mim, não quer dizer nada, mas as imagens são do mais belo que 

se pode encontrar numa animação.  

Aproxima-se o fim do encontro. Algumas pessoas têm ainda questões para colocar e Tonino 

encontra-se visivelmente cansado. Alguém pergunta: No seguimento do Canto Vinte e Quatro, 

gostaria de saber porque é que não gosta do Casanova nem d’A Cidade das Mulheres? 
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 T.G.: — Eu disse que o Casanova era uma obra-prima. Não o quis fazer por razões pessoais, 

porque tinha que me ir embora. No que diz respeito à Cidade das Mulheres, ele contava-me sempre a 

história e não me agradava, não é um bom filme seu. A força de Federico, no meu entender, reside 

noutras coisas. Juntos fizemos, como já referi, Amarcord, O Navio e Ginger e Fred; depois escrevi sem 

contrato o Ensaio de Orquestra e contribuí com um poema para o Casanova.  

Em Ginger e Fred, há um momento de Marcello Mastroiani que é de uma força espantosa. 

Não é um grande filme, não tem a força que outros têm, mas Marcello revela um desempenho incrível. 

De que trata a história? Dois bailarinos da província que querem representar Ginger e Fred lutam para 

serem reconhecidos em Roma. Quando finalmente o conseguem, a direcção da televisão diz-lhes: 

Vocês têm um número fantástico! Seguidamente, rodeados de bailarinos e de outras coisas, prepara-se 

um espectáculo verdadeiramente grandioso.  

Momentos antes de entrar em cena os olhos de Marcelo têm o dobro do tamanho que é 

habitual, manifestando uma dispersão, um alheamento a tudo o que se passa em seu redor. É de uma 

força e de uma beleza incrível. Têm de entrar em cena e ele avança em pontas dos pés. Mas dá um 

passo em falso, escorrega e cai. E que queda! Não cai um homem, cai a humanidade toda. Caímos 

todos nós. Este momento importante, em que ele representa a humanidade boa, a humanidade bela, a 

humanidade que tem medo, a humanidade que vacila….é de uma emoção singular. Vejam-no bem! 

Muito obrigado a todos. 

 Carlos Magno: — Tenho ainda uma pergunta: como é que surgiu o pavão no final do 

Amarcord, e porque é que neste filme
22

 o pavão aparece com aquela força? Quem é que teve a ideia 

do pavão? 

T.G.: — Jamais um argumentista sério revela os seus contributos mais fortes. Jamais! Porém, 

vou dizer-lhe uma coisa que não está directamente relacionada com isso. Como você é inteligente deve 

compreender que todas as vezes em que não o revelo, é porque fui eu que o escrevi. De qualquer 

forma, isso não quer dizer nada porque um argumentista pode escrever, mas é preciso concretizar a 

ideia. O cinema é luz!
23

 O cinema não é palavra, é luz, é como alguém compôs uma determinada 

imagem, mas já agora conto-vos isto. No que diz respeito a Amarcord, todos perguntam: Quem tem é 

que teve a ideia da cena do louco ‘Quero uma mulher! Quero uma mulher!’? 

Um domingo, estava eu em casa, agarro um jornal de Turim, La Stampa, onde estava escrito: 

No manicómio de Turim, um louco aproximou-se da janela e gritou: Quero uma mulher! Eu só pensei 

em metê-lo empoleirado na árvore. E depois todos disseram: Oh que invenção, que coisa 

extraordinária! 

Tonino tenta despedir-se, mas sua mulher Lora insiste que ele explique como surgem as 

histórias para os argumentistas. Tonino responde que já está cansado, mas lembra-se de mais uma 

história. 

T.G.: — É como aquela história de um ladrão da minha aldeia que tinha setenta e quatro anos 

e quando foi preso, perguntaram-lhe nome e idade:  

—Qual é a sua idade? 

— Fiz trinta e oito. 
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— Mas o que está a dizer, nós sabemos que tem setenta e quatro. 

— Eu disse que já fiz trinta e oito, fiz ou não fiz? 

 Tenho a oportunidade de colocar a última questão: Que conselho daria aos jovens autores, 

argumentistas e realizadores, relacionado também com a questão da identidade? 

T.G.: — Um argumentista deve estar preparado. Um argumentista não me venha dizer que 

tem uma bela ideia, porque um argumentista tem de saber escrever. Depois deve mostrar o que 

escreve em jornais e publicar contos. Já não existe mais a história do homem que tem uma ideia genial, 

pois assim, com esse porte de Deus, ele nunca conseguirá encontrar um bom realizador. 

Para quem quer realizar: um realizador deve ter as suas próprias ideias, o seu cunho pessoal e 

assim conseguirá afirmar-se. Não façam de mim um exemplo, eu não sou um santo, mas passei fome 

durante dez anos e todos os dias escrevia argumentos. Um jovem realizador deve saber que diante de 

noventa por cento dos produtores vai ouvir: Eu tenho mil liras, tu queres as minhas mil liras para fazer 

um filme, mas depois eu quero as minhas mil liras de volta. Esta é uma grande dificuldade. Começaria 

tudo de novo com estas pequenas câmaras de filmar japonesas. Começaria de novo sabendo que um 

realizador jovem deve ter muita paciência. Quando se trabalha com um produtor, não há paciência, há 

quatro dias para filmar. Mas tu, sozinha, podes fazer tudo o que quiseres com coração, porque com 

estas pequenas máquinas isso é possível. Wim Wenders filmou o Buenavista Social Club com uma 

seiscentos.  

No meu entender é um momento muito difícil com este domínio do cinema americano, 

reforçado por todos que reclamam estas histórias fantásticas, que por vezes até são bonitas e de 

qualidade. Mas também podemos fazer histórias poéticas. Um filme que me apaixonou ultimamente foi 

o Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Excepcional. Procuremos aproximar-nos da poesia o 

melhor que conseguirmos, das palavras que são nossas. E aqui reside também o problema do dialecto, 

que é o nosso modo mais antigo de contar as histórias e de as sofrer. Porque tudo isto comporta 

momentos de sofrimento. Reparem, agora quero regressar a Fellini mais uma vez. Fellini morreu depois 

de quatro anos em que não conseguia ter oportunidade de realizar um filme e esta dificuldade 

interferiu na sua morte. Recordo-me de o ter visto um ano antes. Estávamos dentro do carro, chovia e 

ele sentia-se destruído por esta impossibilidade de realizar um novo filme. Disse-me: 

— Mas Tonino, não percebeste que nós estávamos a fazer aviões e já não existem mais 

aeroportos? 

A lição chega ao fim. É exibida a média metragem de animação Il Leone Dalla Barba Branca, 

de 1994, realizado por Andrej Krjanovsky com argumento de Tonino Guerra. 

 

                                                                 

 

NOTAS 

 

1
 “Sono nato a Santarcangelo di Romagna nel 1920. Un'infanzia con le strade di terra battuta e le siepi con piccoli uccelli. Sono 

stato un grande cacciatore di lucertole e me ne vergogno.” Excerto de breve autobiografia publicada no volume: Tonino 

Guerra, a cura del Dicastero Cultura Rep. S. Marino, Maggioli editore, Rimini, 1985 encontrada em 

http://www.montefeltro.net/pennabilli/tgbiografia.htm 
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2
 Do documentário Antonioni: Documents et Démoignages, (1966) realizado por Gianfranco Mingozzi, DVD Extras de A 

Aventura, Ed. Criterion 2001 

 

3
 Transcrito do filme de Tempo de Viagem, (1983) DVD Ed. Costa do Castelo Filmes, 2004 

 

4
 “Queria que o filme fosse sobre o apego dos russos às raízes nacionais, ao passado, à cultura, aos lugares onde nasceram, às 

famílias e aos amigos; um apego que carregam consigo por toda a vida, seja qual for o lugar em que o destino possa tê-los 

largado. Os russos raramente são capazes de se adaptar com facilidade, de aceitar um novo estilo de vida.” Andrei Tarkovskij 

sobre o filme Nostalghia (1983) em Esculpir o Tempo, São Paulo, Ed. Martins Fontes 2002, pp.242 

 

5
 Michelangelo Antonioni, sobre o filme A Aventura(1960), em The Adventure, A Moral Tale, transcrito e traduzido do DVD 

Extras de A Aventura, Ed. Criterion 2001 

 

6
 “Tudo para Tonino se transforma em conto e em poesia: em viva voz ou por escrito, nas sequências do cinema, na prosa ou em 

verso, em italiano ou romagnolo. Há sempre uma história na sua poesia e há sempre uma poesia em todas estas histórias.” 

Calvino, Italo, Posfácio de O Mel Guerra, Tonino, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa 2003, pp.91 

 

7
 Sobre Nino Rota: “Era uma criatura que trazia consigo uma qualidade rara, aquela qualidade preciosa que pertence à esfera 

da intuição. Era este o dom que o mantinha tão inocente, gracioso, alegre.” Fellini, Federico, Fellini por Fellini, Publicações 

Dom Quixote, Lisboa 1985, pp.119 

 

8
 Tonino Guerra esteve preso no campo de concentração de Troisdorf durante Segunda Guerra Mundial 

 

9
 Rio Rubicão, a norte de Rimini. Rio fronteiriço entre a Itália e a Gália Cisalpina, situado a NE da península Itálica.  

 

10
 Alguns camponeses italianos imigrados nos E.U.A. trabalharam na construção dos arranha-céus nova-iorquinos 

 

11
 Guiseppe de Santis (1917-1997), realizador italiano do primeiro argumento de Tonino Guerra Uomini i Lupi (1956) 

 

12
 Elio Petri (1929 -1982) Argumentista e realizador italiano 

 

13
 “Liga-nos o mesmo dialecto, uma infância passada entre aquelas mesmas colinas, a neve, o mar, a montanha de San Marino. 

As duas terras onde nascemos ficavam a uns nove quilómetros uma da outra.” Fellini por Fellini, Publicações Dom Quixote 

Lisboa 1985, pp.118-119 

 

14
 Andrej Tarkovskij (1932-1986), realizador russo com quem escreveu o filme Nostalghia (1983) 

 

15
 Transcrita do livro Histórias Para Uma Noite de Calmaria, Guerra, Tonino, trad. Mário Rui de Oliveira, Ed. Assírio e Alvim, 

Lisboa 2002, pp.61 

 

16
 Refere-se ao filme Para Além das Nuvens de MIchelangelo Antonioni, exibido a 24 de Junho de 2005 no ciclo em sua 

homenagem decorrido no cinema King entre 23 e 29 de Junho de 2005 

 

17
 Paolo Ucello (1397-1475), pintor italiano do proto-renascimento, conhecido pelo uso da cor e pela sua exploração da 

perspectiva 

 



 

 

 

 

 

160  

                                                                                                                                                                                                   

 

18
 Eros (2004), é um filme dividido em três episódios realizados por: Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh e Wong Kar 

Wai 

 

19
 Stalker (1979) de Andrej Tarkovskij foi adaptado do conto Piquenique às Margens da Estrada de Arkadi e Boris Strugatscky 

 

20
 Original e tradução transcritos de O Mel, Guerra, Tonino, trad. Mário Rui de Oliveira, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa 2003, pp.61-

63 

21
 Fellini em resposta à pergunta: “O que é que te emociona mais? F.F.: A inocência. Diante de um inocente rendo-me logo e 

julgo-me severamente.” Fellini por Fellini, Publicações Dom Quixote, Lisboa 1985, pp.91 

 

22
 Il Lungo Viaggio (1998), de Andrej Krjanovsky, exibido no início do encontro 

 

23
 “A luz é a matéria do filme, portanto no cinema – já o disse outras vezes – a luz é ideologia, sentimento, cor, tom, 

profundidade, atmosfera, narração.” Fellini por Fellini, Publicações Dom Quixote, Lisboa 1985, pp. 98-99 
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Zabriskie Point, 1970 

O Mistério de Oberwald, 1981 

Identificazione di una Dona, 1982 

Para Além das Nuvens, 1995 

Eros, 2004 

Com Federico Fellini 

 

Amarcord, 1973 
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Ensaio de Orquestra, 1978 

E La Nave Va , 1983 

Ginger e Fred, 1985 

 

Com Andrej Tarkovskij 

 

Tempo de Viagem, 1983 

Nostalghia, 1983 

 

* Este trabalho foi realizado no âmbito do estágio curricular em argumento cinematográfico na Escola 

Superior de Teatro e Cinema no ano lectivo de 2004/05 e não teria sido possível sem a gentileza de 

Renzo Barsoti e Marco Abbondanza do Festival 7Sois7Luas, a orientação do professor João Maria 

Mendes, a dedicação e acompanhamento da tradutora Albertina Caco, a revisão de Marcello Sacco e, 

claro, a generosidade de Tonino Guerra.  
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Melina Mercouri, Rififi, Nunca ao domingo, Topkapi, The Rehearsal. 

 

  

 

Não me parece que tenha alguma vez passado pela mente de Jules Dassin questionar-se 

sobre se o Cinema seria uma arte ou uma indústria. Para este americano de nascimento e grego no 

coração, foi sempre a importância de poder comunicar, a perícia em contar uma história que se queria 

universal que o motivou.  

 De assistente de realização de Hitchcock a presidente da Fundação Melina Mercouri, Dassin, 

hoje com noventa e cinco anos, cometeu a proeza de filmar dos dois lados do Atlântico, ser 

perseguido politicamente pelas suas duas pátrias, e provar que no humanismo reside a chave da 

comunicação humana.  

 

DOS PALCOS AO ECRÃ 

  

 Antes de falar dos vários períodos que compõem a ecléctica filmografia de Jules Dassin, é 

importante voltar a referir que para este americano nascido em 1911 no Connecticut a primeira paixão 

deu-se nos palcos. Em 1934, e totalmente às suas custas o jovem Dassin faz a viagem da sua 

juventude à Europa por países tão diferentes como Espanha, Itália, França, Checoslováquia e Grécia. 

Muito antes de imaginar que este seria o seu destino final, Dassin foi atraído pelas terras de Homero 

devido à paixão pelo teatro herdada do seu avô, um cabeleireiro de uma pequena aldeia da Rússia, 

que dava o seu contributo às companhias de teatro itinerantes através da oferta de cabeleiras de cena 
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por ele manufacturadas. A solidariedade e a paixão pelas artes dramáticas já acompanhava os Dassin 

há pelo menos duas gerações. 

 Essa viagem que incluiu papéis como figurante em várias produções europeias testa 

igualmente a força de vontade e capacidade de sacrifício que o realizador voltaria a ter de testar ao 

longo de quase toda a sua carreira. O seu caminho dos palcos até ao cinema fez-se a pulso através de 

decisões certas mas por vezes difíceis, sendo que a primeira foi a de em 1936, de regresso a Nova 

Iorque ter decidido a aprender Hebreu para poder tornar-se membro do Yiddish Theater. É nesse 

contexto que Jules Dassin encena várias peças do repertório da ARTEF (Teatro Proletário Judaico) 

onde a sua participação não se limita à encenação e à actuação, mas também por vezes à 

apresentação e à venda de programas. Os seus tempos como actor nesta pequena companhia foram 

nas palavras de Dassin “tempos memoráveis, tempos felizes”. É com enorme nostalgia que Dassin os 

recorda e graças a eles que o realizador não consegue nunca deixar totalmente a outra persona de 

actor. Facto que o leva a interpretar anos mais tarde nos seus filmes, papéis tão importantes como 

César o Milanês em Rififi, Homer Thrace em Nunca ao Domingo ou Mosjoukine em A Promessa, ou 

ainda pequenas aparições em Topkapi e O Mercado dos Ladrões.  

 A sua passagem pela ARTEF providenciaria uma enorme experiência na arte de sobreviver nos 

duros tempos do New Deal mas seria também responsável por dissabores que se tornariam graves no 

futuro. A vocação desta companhia hebraica por temas socialmente importantes marcou a carreira de 

Dassin e parte das suas opções futuras. The Rehearsal, Survivor ou Up Tight , filmes nunca estreados 

em Portugal, são disso bons exemplos. Foi precisamente nesta época que o jovem Dassin tomou 

contacto com as obras de realizadores russos como Poudovkine ou Eisenstein. Este evento viria a 

revelar-se como um verdadeiro elemento de “foreshadowing” na sua carreira. O simples facto de ter à 

data organizado um círculo de admiradores de teatro e cinema soviéticos trazer-lhe ia dissabores que 

marcaram, para o bem ou para o mal a sua carreira como cineasta.  

 Paralelamente, Dassin continuaria a manter uma forte relação com o teatro mas seria a rádio 

que lhe abriria as portas para o mundo do cinema. Ao mesmo tempo que Orson Welles adapta obras 

famosas para rádio. O exemplo mais famoso será evidentemente a Guerra dos Mundos de H.G. Wells, 

Dassin adaptava obras da literatura mundial para emissões de quinze minutos cada. É com uma 

novela de Gogol O Capote que ele será descoberto por Martin Gabel um produtor da Broadway que 

confia a encenação de The Medicine Show de Óscar Saulih.R.Hays. Esta peça estreada em 1940 no 

New Yorker Theater não consegue nenhum sucesso em especial mas faz com que lhe seja oferecido 

um contrato para trabalhar em Hollywood nos estúdios da RKO. 

 

À DERIVA EM HOLLYWOOD 

 

 Para compreendermos o percurso de Jules Dassin em Hollywood temos obviamente que o 

dividir em duas partes: numa primeira fase a RKO iria contratá-lo como assistente de realização por 

um período de seis meses. No entanto, as suas funções eram mais parecidas com as de um 

observador muito privilegiado e que contribuiu para uma grande aprendizagem no que diz respeito aos 
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meandros de Hollywood, os seus trunfos as suas fraquezas e sobretudo as suas bizarrias. O seu 

primeiro grande mestre seria Alfred Hitchcock. O famoso realizador inglês que Dassin considera ainda 

hoje como um génio dotado de um sentido de humor muito peculiar e de um estranho sadismo, foi 

protagonista de alguns episódios que ficaram famosos. Hitchcock não gostando de observadores 

atormentava o jovem Dassin atirando-lhe objectos para cima para que os agarrasse, sem aviso (fala-se 

de um aquário redondo com peixe dourado e tudo) e sobretudo aproveitando-se da sua timidez 

perguntava em voz alta em frente a toda a equipa, depois de filmar um take : Está bem assim para 

si”?. Dassin angustiava-se, mas cedo percebeu que o mestre britânico simpatizava com ele. Nas suas 

próprias palavras: “Eu percebi que ele gostava de mim, porque lhe dava um gozo enorme torturar-

me”. Se o impacto com as idiossincrasias de Hitchcock se revelavam incómodas, a aprendizagem 

revelou-se frutífera. Hitch não se poupava a dar-lhe conselhos técnicos valorosos e quando o trabalho 

como assistente de realização chegou ao fim, o mestre do suspense recomendou aos estúdios que lhe 

oferecessem um contrato como realizador. Numa despedida também famosa, Hitchcock teria dito ao 

seu discípulo: “Nunca rode um filme nem com crianças, nem com animais nem com o Charles 

Laughton”.  

 Mais uma vez a figura do foreshadowing ditaria os destinos do jovem realizador que, três anos 

mais tarde, já como realizador na MGM realizaria o seu sexto filme Fantasmas à Solta”com a pequena 

Margaret O’ Brien, uma cabra e claro está, Charles Laughton. Coincidências à parte os tempos na 

MGM não seriam nada pacíficos para Dassin que ainda hoje se recorda deles como sendo o período 

mais negro da sua vida. A liberdade criativa reduzida a zero, os esquemas ridículos que eram 

montados para manter o realizador afastado da sala de montagem, local aliás a eles totalmente 

negado por ordem dos produtores. Jules Dassin recorda que havia um produtor que, apercebendo-se 

de que o realizador poderia ir às escondidas ver a montagem do seu filme, passou a aparecer nas 

salas de montagem a meio da noite para se assegurar de que o realizador nunca teria contacto com a 

sala de montagem. O seu nome: Darryl Zanuck. O realizador afirmaria, numa entrevista dada muitos 

anos depois, já na Grécia: “As pessoas não fazem ideia do peso da atmosfera que se vivia em 

Hollywood naquela época. A falta de liberdade que era imposta às pessoas de talento por outras que 

não detinham talento nenhum”. Embora os tempos fossem de grande incerteza financeira e 

Hollywood fosse uma realidade em termos de um salário chorudo a péssima relação com Louis B. 

Mayer, nas palavras de Dassin “um homem horrível que disfarçava toda a sua perfídia tratando-nos 

por Meu Filho”.  fez com que ao fim de realizar oito filmes, alguns dos quais envolvendo estrelas tão 

importantes quanto John Wayne, Joan Crawford, Mary Astor ou Lucille Ball, Jules Dassin quisesse mais 

do que qualquer outra coisa ser libertado do pesado contrato de sete anos que o unia à MGM. O seu 

afastamento acabou por se fazer de modo extemporâneo, e Jules Dassin abraçaria mesmo o 

desemprego numa perspectiva de que seria melhor a incerteza do que a “escravatura”.  

 

OS DIAS NEGROS DO FILM NOIR 
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 Segundo palavras do próprio, bastaram dois dias para que o desemprego da MGM desse 

lugar a um convite por parte do produtor Mark Hellinger, um homem conhecido por nunca recuar 

perante um desafio, para que Dassin realizasse o primeiro dos dois filmes que o realizador rodaria para 

a Universal. Força Bruta de 1947 e Nos Bastidores de Nova Iorque do ano seguinte relançariam a 

carreira do jovem realizador e colocariam o nome de Dassin ao lado de outros grandes mestres do 

género.  

 Aquilo que viria distinguir estas duas obras parece ser o facto de estas serem particularmente 

ricas no que diz respeito ao subtexto. Força Brutal não é apenas um filme sobre prisões. É uma obra 

que expõe de uma maneira crua e largamente moral a violência daqueles que as habitam, reflexo 

muitas vezes daqueles que as governam. As duas sequências mais célebres; o assassínio de um 

informador no torno das oficinas e a cena de espancamento de um recluso por parte do director são 

particularmente duras, transportando o espectador para um estado de tensão que não permite 

qualquer indiferença. A habilidade com que Dassin acumula a tensão dramática, e a entrecorta com 

as aspirações e sonhos dos reclusos permite-nos chegar ao universo ficcional com uma proximidade e 

empatia tais que, chegados ao terceiro acto, também nós espectadores parecemos fazer parte do 

drama. Assim, quando a personagem interpretada por Burt Lancaster consegue conquistar a prisão e 

o público vibra com a conquista de uma nova esperança contra a tirania, apercebemo-nos da carga 

política que o filme contém, espelhada no diálogo que o médico da prisão tem para com o carcereiro-

mor: “A força faz erguer líderes mas também os faz cair”.  

 1947 foi também o ano que viu nascer a infame HUAC (House Un-American Activities 

Committee). A caça às bruxas tinha começado. 

 Alheio a tudo isto, Dassin, uma vez mais em colaboração com Mark Hellinger, a rodagem de 

um filme policial. Cansado dos cânones comuns do género, Dassin tem a ideia de se basear apenas 

num caso banal de homicídio para fazer um filme que revelasse o quotidiano multicultural da Cidade 

que nunca dorme. Quarenta e dois anos depois, e a muitos olhares de distância, Nova Iorque será de 

novo personagem principal de um filme. Gordon Willis fará a fotografia e Woody Allen realizará e 

protagonizará Manhattan, fortemente influenciado pela atmosfera intimista, quase neo-realista que 

Dassin criou em Nos Bastidores de Nova Iorque, um filme ainda hoje citado em todos os compêndios 

de cinema como sendo uma obra-prima que melhor junta os dois maiores géneros cinematográficos: 

A ficção e o documentário.  

 O filme, que seria fortemente aplaudido pela crítica e pelo público tinha como génese a sua 

colaboração com Hellinger, antigo jornalista, especialista em reportagens sobre o submundo, e 

tornado produtor pela via do génio e da capacidade de arriscar. Já com uma série de colaborações 

importantes com realizadores como Raoul Walsh ou Robert Siodmak como produtor e argumentista de 

filmes realizados por Frank Capra, Norman Foster ou Busby Berkeley, Hellinger era um dos produtores 

mais criativos que a Universal tinha nas suas fileiras. A escolha de Jules Dassin para realizar este filme 

tinha sido para Hellinger natural e óbvia. Dassin era dotado de enorme sensibilidade, amava 

profundamente Nova Iorque e não tinha medo de arriscar. Filmado totalmente (à excepção de uma 

cena que o próprio Dassin não consegue hoje especificar) em cenários naturais durante cinquenta e 
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um dias Os Bastidores de Nova Iorque foi um risco calculado, porque nos anos de mccarthismo 

Hollywood não via com bons olhos um filme que retratasse tão vivamente as diferenças sociais 

americanas.  

 Um dos argumentistas, Albert Mainz, será preso e o resultado final, tal como o conhecemos, 

foi bastante alterado. Hellinger não conseguiu cumprir a promessa feita a Dassin, de que a montagem 

final seria a dele. Os contrastes sociais foram assim esbatidos, as riquezas e misérias diluídas ao ponto 

de o realizador na estreia se ter recusado a manifestar-se quando uma plateia o aplaudiu de pé. Hoje 

não há dúvida de que Os Bastidores de Nova Iorque é um bom filme, e ajudou a estabelecer uma 

ligação estética ao cinema ao neo-realismo italiano. Foi um sucesso tanto nos EUA como na Europa e 

fez escola. O original, nunca o veremos, tal como Hellinger nunca chegou a ver a estreia. Uma aposta 

de que seria capaz de beber mais cognac do que Winston Churchill causou-lhe um ataque cardíaco, 

tirando-lhe a vida. Ainda hoje Dassin tem dificuldade em falar desse assunto, tão revoltante quanto 

absurdo. 

 Não é claro qual dos dois motivos terão pesado na renuncia temporária que Dassin fez ao 

mundo do Cinema. Sem qualquer contacto na Universal e saturado com os esquemas de produção de 

Hollywood, Dassin aproveita a estada em Nova Iorque para encenar a comédia musical Magdalena. A 

peça obtém considerável sucesso e Dassin volta a ser alvo da atenção dos estúdios, desta vez a 

Twentieth Century Fox, que lhe propõe realizar um filme baseado no livro de A I. Bezzerides intitulado 

Thieve’s Market. Bezzerides viria mais tarde a escrever o guião de um dos melhores filmes de Robert 

Aldrich, o noir Kiss Me Deadly, adaptado de um romance de Mickey Spillane.  

 Jules Dassin segue nesta obra a continuação lógica de um caminho próximo do neo-realismo 

inciado no filme anterior. O que mais interessa a Dassin é a visão quase documental dos mercados de 

fruta de São Francisco. Os meandros e as suas gentes, as relações entre produtores e intermediários. 

Não fosse a habitual candura no olhar que o realizador dedica às relações humanas quase estaríamos 

perante um filme marxista. Dassin foge a essa fatalidade através de um mecanismo narrativo 

intemporal. A psicologia da personagem, a sua busca iniciática ou se quisermos a recriação do 

romance de aprendizagem. As provações de Nick levá-lo-ão a uma série de revelações sobre ele 

próprio e sobre o mundo (o sistema) em que ele vive. Os vários passos deste Herói coincidem com o 

trajecto que ele terá que percorrer como camionista. O lado road movie de O Mercado dos Ladrões 

põe à prova os ensinamentos de Joseph Campbell e explica porque é que as histórias têm tendência 

para serem (bem) contadas desta forma. Para além disso, o seu subtexto riquíssimo pode ser 

comparado aos melhores filmes do realismo poético francês. Afinal haverá assim tantas diferenças 

entre o Mario de O Salário do Medo de Henri-Georges Clouzot e este Nick Garcos? 

 E será possível esquecer a sequência em que o camião descontrolado cai pela ribanceira 

abaixo pintando toda a colina com a textura de milhares de maçãs? O Mercado dos Ladrões fecharia 

aquela que ficaria conhecida como a Trilogia Americana de Jules Dassin. Na verdade seria melhor 

falar de uma tetralogia, uma vez que é impensável não incluir Foragidos da Noite, o seu filme seguinte 

neste ciclo. Richard Widmark oferece-nos uma interpretação poderosa como Harry Fabian, um 

pequeno vigarista que tenta sobreviver aos agiotas londrinos montando um combate de luta livre 
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viciado. Filmado num magnífico preto e branco que mostra ainda a destruição causada pela IIª Guerra 

Mundial, Foragidos da Noite é acima de tudo uma história de sobrevivência, de exílio. Não é ao acaso 

que Fabian seja um americano na Europa, um pária, alguém que foi forçado por motivos pouco claros 

a abandonar o seu país. Mas é também nesse estrangeiro que Fabian encontra o amor de Gene. Mais 

uma vez a realidade confunde-se com a ficção, Afinal, seria no exílio que também ele, Dassin 

encontraria aquela que seria mulher da sua vida.  

 Tendo o filme sido inteiramente rodado fora dos Estados Unidos, será pertinente questionar a 

sua nacionalidade? É certamente um filme de Jules Dassin, mais, é um dos quatro filmes que fizeram 

com que Dassin criasse o seu próprio estilo com temáticas próprias e muito pessoais.  

 Em graus diferentes todos estes filmes trazem algo de novo ao film noir norte americano. A 

sua vocação documental, totalmente inédita neste género e o aspecto social de cariz humanista 

marcaram uma visão diferente, que também teria os seus problemas na época da grande histeria 

McCarthista. 

 

PARIS AO FUNDO DO TÚNEL 

 

 Em virtude do sucesso de Foragidos da Noite, muito bem recebido na Europa (Londres foi a 

excepção. Os ingleses não gostaram de ver a sua cidade retratada de forma tão realista), Dassin inicia 

um périplo por Paris e Roma, e é aí que começa a trabalhar em novas peças e argumentos. No início 

de 1951 o realizador deveria juntar-se a Fernandel em Itália para rodarem Don Camillo. No entanto, 

um desaguisado com o produtor faria com que o projecto fosse anulado. A fita seria realizada por 

Julien Duvivier, autor do famoso Pépé le Moko, e de facto, uma história sobre um padre desregrado e 

um comunista talvez não fosse a melhor opção de carreira para quem está prestes a ser colocado na 

lista negra. Mais uma vez o elemento de foreshadowing entra na vida de Jules Dassin. Embora o 

realizador tivesse conhecimento em Roma de que os seus dois colegas Edward Dmytryk e Frank Tuttle 

tinham testemunhado contra ele perante a HUAC, a sua atitude foi a de tratar a questão com 

descrédito. Só depois de regressado a Nova Iorque no ano seguinte, e de ter tomado conhecimento 

face a face com o terrível clima de perseguição que se vivia nos Estados Unidos àquela época é que 

Dassin se apercebe que ter o seu nome colocado na famosa lista negra significa desemprego forçado 

e total esquecimento. O ano seguinte será um dos mais difíceis para Dassin que só conseguirá realizar 

um pequeno filme em 16mm com Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz e Gregor Piatigorsky para o Meet 

The Masters, uma série documental destinada a ser mostrada em escolas de música. A experiência 

acabaria por ser gratificante e o produto final, que conta com uma interpretação magistral de um dos 

trios de Schubert revela bem o virtuosismo daquele que foi à época denominado como The Million 

Dollar Trio.  

 Sem trabalho e perseguido não só pela indústria cinematográfica, mas também afastado 

compulsivamente dos palcos pela mesma comissão, Dassin decide rumar a França onde nos primeiros 

tempos sente ainda a força da infame comissão, que o impede de realizar Ennemi Publique N.º 1 

ameaçando com a não distribuição do filme nos Estados Unidos e a proibição de rodagem de 



 
 

 

 

168  

exteriores naquele país. Este incidente levou a uma batalha política sobre o poder de intromissão 

americana em assuntos franceses, mas seria preciso esperar até 1954 para que Dassin tivesse 

novamente liberdade para poder filmar. Após este período totalmente negro da sua vida é natural que 

Dassin quisesse mostrar mais do que nunca a sua visão do mundo, um olhar pessoal contagiado por 

uma necessidade de verdade.  

 Como a realidade por vezes é mais estranha do que a ficção o projecto Rififi começa com... 

uma mentira. Um dia, o produtor Henri Berard pergunta a Dassin se ele tinha lido um livro de Auguste 

Le Breton intitulado Du Rififi Chez Les Hommes e se gostaria de o adaptar ao ecrã. Dassin, cansado 

do seu exílio e louco por voltar a filmar diz-lhe que sim, que adorou o livro sem nunca o ter lido. Logo 

após o fim do telefonema Dassin vai em busca do livro e após uma primeira leitura difícil (a obra 

contém inúmeras frases num jargão parisiense completamente inacessível a um americano) descobre 

que o livro é quase impossível de passar ao ecrã dado o seu conteúdo mais do que poluto. Segundo 

Dassin a maior preocupação foi: “Como é que eu vou contornar o rigor da censura e conseguir contar 

uma história onde quase todas as personagens masculinas são chulos e as femininas prostitutas?”.  

Uma tarefa enorme avizinhava-se. Com enorme mestria a em apenas oito dias Dassin redige uma 

adaptação muito livre que é a base do filme que conhecemos. Mais uma vez a mestria de um 

contador de histórias e o poder de dizer nas entrelinhas ou mesmo sugerir realidades diferentes, 

captando toda uma cultura envolvente fez com que Rififi fosse muito bem recebido quer pela crítica 

quer pelo público sendo hoje considerado como um dos melhores capers (filmes de assalto) de 

sempre. 

 Parece-nos óbvio hoje que o desespero pessoal e a recente vivência de Dassin em França 

foram essenciais para que Rififi tivesse a profundidade dramática que possui. Na verdade o filme conta 

a história de alguém que já não tem nada a perder. Os primeiros planos mostram-nos um homem, 

Tony le Stéphanois, acabado de sair da prisão depois de ter cumprido uma pena por um amigo. 

Acima de tudo Tony não quer voltar à sua antiga vida de ladrão, mas descobre rapidamente que a sua 

vida não pode tonar outro rumo. Relutantemente acaba por aceitar participar num furto. “Um Homem 

te que ganhar a vida” são as palavras de um Tony que está consciente do seu destino.  

François Truffaut escrevia à época nos Cahiers du Cinema: “Rififi está estruturado como uma tragédia 

clássica à volta de um assalto ao qual Dassin dedica mais do que meia hora. Observamos todos os 

detalhes da operação feitos em silêncio com uma precisão enorme. Homens elegantemente vestidos e 

que calçam ténis para manterem o silêncio, furam o chão que é o tecto da joalharia a ser assaltada e 

usam um chapéu de chuva para apanharem o estuque que cai. Quanto mais os observamos mais 

torcemos para que eles consigam efectuar o roubo. Ao longo do filme Dassin faz com que nós nos 

importemos com o destino de uns bandalhos do submundo como se eles fossem os nosso próprios 

filhos”.  

 E entretanto, Dassin dá-nos ainda toda o ambiente de uma Paris charmosa e elegante. Esse 

contraste torna a história ainda mais negra quando conhecemos o seu desfecho. Longe de pintar um 

quadro absolutamente pessimista, Dassin adopta o olhar do “estrangeiro” através da personagem 

interpretada por Jaez Servias, alguém cujo tempo se extinguiu e que é forçado a viver o exílio de um 
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tempo que já não é o seu. Jules Dassin sabia que dificilmente voltaria a filmar em Hollywood, mas 

lutava determinadamente para continuar a sua obra.  

 Numa época determinada por rótulos e bandeiras mais ou menos nacionalistas, resultado de 

uma reacção contra um mundo cada vez mais pequeno não sabemos se a reflexão sobre se este filme, 

produzido em França em 1954,  seria um filme europeu realizado por um americano ou se seria um 

filme americano rodado em França.  

 Sabendo da importância que Rififi tem para a história do Cinema, e aceitando que se ele 

provavelmente não haveria nem O Círculo Vermelho de Jean-Pierre Melville nem Cães Danados de 

Tarantino, esta questão parece-nos de uma frivolidade imensa. 

 Tanto hoje em dia, na era da comunicação global via Digital como em 1954 na época dos 

Traction Avant e dos telefones fixos, o que apreciamos em Rififi é o facto de podermos ver uma obra 

de autor, dotada de um enorme poder comunicativo, e que parte de uma história universal como 

ponto de partida, usando o subtexto para suplantar o género. Rififi não é um caper Movie. É uma 

reflexão sobre a própria vida e uma obra do nosso tempo.  

 Jules Dassin não voltaria a Hollywood. Rififi ganharia o prémio de melhor realização no 

Festival de Cannes de 1955, local onde encontraria uma jovem Melina Mercouri que promovia nesse 

festival Stella, o primeiro filme em que participava, sob a batuta de Michael Cacoyannis. Stella estava 

nomeado para a Palma de Ouro. Não ganhou, mas a jovem actriz impressionou a crítica com o seu 

enorme carisma ao serviço de um papel apaixonante.  

 Não se sabe se Dassin terá gostado do filme. O que é certo é que a presença de Mercouri 

causou-lhe tal impacto que, quando convidado a filmar na Grécia a adaptação de Cristo Recrucificado 

de Kazantzákis, fruto do sucesso obtido com Rififi e que lhe garantia um cast de actores famosos como 

Jean Servais, Fernand Ledoux e René Lefèvre, o realizador escolheu para o papel de Katerina a actriz 

que seria a sua mulher até ao fim dos seus dias.  

 O futuro de Dassin passava decididamente pela Grécia e por Melina Mercouri com quem 

trabalharia em mais oito filmes incluindo o famoso Nunca ao Domingo onde ganharia o prémio de 

melhor actriz, e obras importantes como Fedra, Topkapi ou The Rehearsal. 
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"La fascination du mythe venait justement de ce qu’il 

suffisait d’y jouer, d’y participer le temps du jeu, d’y 

«croire» momentanément, sans qu’il devienne norme 

et profession de foi." 

Hans Blumenberg, La Raison du Mythe 

 

INTRODUÇÃO 

 

As autobiografias intelectuais, ainda que aqui se tenha em mente apenas alguns exemplos
1

, 

formulam, com tonalidades variadas mas explícita coincidência, a questão que, não constituindo o 

núcleo a desenvolver neste trabalho, é talvez a que mais alimenta a nossa curiosidade e desejo de 

conhecer a vida das ideias dos criadores. Em termos banais, a pergunta é: como é que aquilo lhes 

veio à cabeça? 

A esta pergunta, deles e nossa – e ainda que insatisfeitos, como Freud, com os resultados obtidos ao 

pretender “conhecer o fundo de representações e memórias com que os autores trabalham”
2

 – poder-

se-ia ser tentado a acreditar que seriam as próprias autobiografias a dar a melhor resposta, pois que, 

se a “obra é caminho” (Klee), ao percorrê-lo, em sentido retrospectivo, em direcção à origem, os 

núcleos dramáticos, como numa cadeia narrativa, não deixariam de aparecer como pontos cruciais, 

reveladores do sentido de escolha e mudança na história de vida do criador. 

É um facto que, por vezes, a formulação ao ser feita em termos metabiográficos – “a vida, claro está, 

é toda um processo de demolição” (Fitzgerald, 1936 [2005]
 3

, p. 105), parece não deixar alternativa 

a uma aquiescência terrificada; mas não arruma a questão: ao contrário, apenas a abre. E, por isso, 
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o que invade o nosso espírito, quando nos debruçamos sobre estes empreendimentos de 

autocompreensão (Ricoeur, 1995, p. 11), é uma narrativa semeada de enigmas, anacronismos e 

falsos passos, em que não desistimos de querer compreender “como é que uma intuição se 

transforma em substância de vida intelectual e de trabalho” (Schlanger, 2000, p. 139). 

A noção de precursor analisada por Judith Schlanger (2001) como categoria para interrogar a 

existência das obras culturais no tempo, pondo em causa a concepção tradicional de duração 

(durée), e considerando a “historia como um desenvolvimento e a duração como um 

acrescentamento de ser e de sentido”, em que “a identidade e o momento – o que se é, e onde se 

está no decorrer do tempo – estão intimamente ligados”, convida a observar de forma positiva o 

tempo oco, vazio, e o seu próprio fio tantas vezes quebrado, se quisermos compreender que “pelo 

facto de o devir do sentido ser um processo de mudança, a mudança progressiva implica 

efectivamente desacertos” (p. 15-16).  

E, no entanto, o porquê da evidência do que fomos fazendo, num “tempo indefinidamente suspenso 

da promessa de continuação, numa longa preparação para uma lucidez próxima e um despertar 

sempre iminente e diferido”, só vale a pena procurá-lo na “versão interior da experiência” (Schlanger, 

2000, p. 91). E, por isso, para conhecer o desenvolvimento dum pensamento e dos seus interesses 

numa obra não haverá outra regra que a seguida por Barthes, tendo sido já a de Michelet, e valendo 

para qualquer pesquisa: “nada conhecer do objecto investigado, conhecer apenas alguma coisa de si 

mesmo” (Barthes, 2003, p. 15, prefácio de Nathalie Léger). 

Segundo Gaston Bachelard (1947 [2004], p. 321), “não é raro, de facto, que uma vida inteira tenha 

sido marcada pela vertigem de um dia”, pelo que, talvez miticamente, a nova forma, na actividade do 

criador, seja inseparável de um momento de assombro, aterramento, vacilação como o 

experimentado por Dante, ao inaugurar em Vita Nova a única forma adequada para, perante a 

morte de Beatrice, exprimir a força do amor e a profundeza do luto, conforme o anuncia no fim do 

capítulo 18: “Propus-me, assim, tomar sempre, daí em diante, por motivo das minhas palavras, 

quanto fosse elogio da mulher gentilíssima. E pensando muito nisto, parecia-me não estar à altura do 

tema que me propusera, pelo que não me atrevia a começar. Estive assim alguns dias com a ânsia de 

falar, e o temor de quebrar o silêncio” (Dante, 1294?)
4

. 

Barthes (1978 [1987], p. 245) considera que “o que Proust conta, o que põe em narrativa 

(insistimos), não é a sua vida, é o seu desejo de escrever”, ao mesmo tempo que, em relação a si 

próprio, afirma que “é o íntimo que quer falar em mim, fazer ouvir o seu grito, perante a 

generalidade”. 

 A seu modo, o percurso de vida do criador é uma “estrada de Damasco”, pois que para atingir a 

nova forma, “nel mezzo del camin di nostra vita” (Dante), o criador passará por uma prova maior: 

uma conversão. Queda, cegueira e recobro da vista. Afundamento e ressurreição: “O artista produz 

porque se ocupa de si, porque transforma o reflexo em abismo, e o mergulho nele é tão arriscado 

como fecundo, pois trata-se sempre de conseguir regressar trazendo alguma coisa que se arrancou à 

escuridão” (Molder, 2005, p. 234). 

Ocupando-se o presente trabalho do Esquema mítico de percurso de vida do criador, o mesmo 
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incidirá sobre os “processos afectivos análogos àqueles que se desenrolam no trabalho de luto” que, 

no entender de Jean-Michel Quinodoz (1989, p. 1646), “se encontram na formação dos símbolos”. 

1. MEIO DA VIDA 

 

Numa Conferência no Collège de France, em 19 de Outubro de 1978, sob o título “Durante muito 

tempo, deitei-me cedo”, Roland Barthes (1978 [1987]), anuncia, pela primeira vez, que vai tratar de 

um tema que lhe diz respeito pessoalmente, que vai falar de si, e não esconde o motivo: “é o íntimo 

que quer falar em mim”. Da forma que tem em mente – definida como “Forma incerta” e, no 

entanto, nova em relação à prática passada: “obra que desejo e que espero que rompa com a 

natureza uniformemente intelectual dos meus escritos do passado” (p. 249) – ficou-nos o projecto de 

romance, na sua arquitectura várias vezes modificada, com o título de Vita Nova. E ficaram as lições 

do Seminário que se lhe seguiu, a partir de 2 de Dezembro de 1978, A Preparação do romance. I – 

Da vida à obra; II – A obra como vontade, em que é retomada a questão e são desenvolvidas “as 

condições (interiores) em que um escritor, hoje, pode imaginar empreender a preparação dum 

romance” (Barthes, 2003, p. 459). 

A primeira condição é definida como “o meio da vida”. Dante e Michelet surgem como referências 

maiores, exemplos e guias, para a compreensão, na viagem iniciática do criador, desta, à primeira 

vista, anacrónica ou, pelo menos, demasiado tardia, estação de partida.  

A referência literária universal e declaração directa do escritor, Dante, no célebre princípio de O 

Inferno – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” impõe, face ao empreendimento, à viagem, à 

peregrinação num continente novo – “una selva oscura”, que se considere, diz Barthes (1978 [1987], 

p. 246), “quais as forças reais que a minha idade implica e quer mobilizar”.  

Este “meio da nossa vida” sendo impossível de determinar, para mais antecipadamente, como um 

ponto aritmético entre duas partes iguais, terá de ser um ponto semântico resultante de uma tomada 

de consciência total face ao apelo de um novo sentido. É a ideia de uma nova vida que é 

determinante. Por isso Barthes aduz exemplos: Vita Nova é o primeiro texto, recolha de prosa e versos 

alternados, de Dante depois da morte de Beatrice; Vita Nova é a consigna de Michelet ao casar, aos 

cinquenta e um anos, com uma jovem de vinte, preparando-se para escrever livros novos de história 

natural. E ele próprio, R. Barthes, fica neles incluído: dá o título de Vita Nova ao projecto de 

romance, então anunciado como “a prática de uma forma nova”, e em que trabalha entre os dois 

Seminários consagrados à Preparação do romance. 

Barthes recorre à expressão proustiana de “cimo do particular” para referir-se à experiência que 

conduz à vivência de uma evidência que pode formular-se assim: sabíamo-nos mortais, agora 

sentimo-nos mortais. Ou melhor, segundo Barthes, esta experiência contém duas evidências e um 

acontecimento. A hora da morte do ser mais amado, evocado em passagens de Dante, Proust, 

Michelet, Tolstoi ou Gide, entendida como meio do caminho da vida, marca, rasgando em dois, o 

tempo de uma vida: entre o que terá sido – o antes, e o que lhe resta – o depois. 

A primeira evidência ligada à idade conduz à necessidade de, face à percepção do carácter 

irreversível de que os dias estão contados, inscrever o trabalho a fazer na casa desenhada, enquanto 
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há luz.  

Da segunda resulta a consciência de que a repetição e a lassidão da repetição, provocada pelo 

trabalho quotidiano repetido, alienado, é uma condenação à morte, na medida em que constitui uma 

“forclusão do novo e da aventura”. 

A formulação, em Proust e Barthes, desta dupla consciência, ao reportar-se de forma explícita a uma 

consigna evangélica (“Por um pouco de tempo ainda, a Luz está no meio de vós. Caminhai enquanto 

tendes a Luz, de modo a que as trevas não vos apanhem”, João, 12:35) – que Barthes diz tomar 

laicamente, e que Proust traduz por “Trabalhai enquanto tendes luz”, entendendo ser essa a única 

forma de desfeitear a força de inércia da preguiça e evitar a “bancarrota do talento” – acentua bem 

a ideia de caminho, ameaçado pela escuridão e pela lassidão.  

Não tendo tempo para escolher várias outras vidas, e tendo de sair do estado a que conduz a usura 

dos trabalhos repetidos, será, no entanto, um acontecimento, obra do Destino, a determinar uma 

mutação activa, assegura Barthes. 

Para a compreensão desta experiência, já na Conferência, evocara uma outra que considera 

“homóloga (e não análoga)” ligada aos “momentos de verdade” a que se acede através da obra 

literária capaz de produzir um “rasgão emotivo” no leitor; e assinalara as implicações respectivas 

para uma teoria literária que deixasse de colocar a essência do livro na estrutura, sendo o 

esmigalhamento do universo romanesco compensado pelo “reconhecimento do pathos (…) como 

força de leitura”: “a obra comove, vive, germina através de uma espécie de “ruína” que só deixa de 

pé certos momentos, os quais são a bem dizer os seus cumes” (Barthes,1978 [1987], p. 247-248). 

E quando, no Seminário, se detém numa caracterização mais detalhada do que designa por 

“momento de verdade” o exemplo preferido é Proust, pois nele a revelação quando diz “é isso 

mesmo”, mais do que restituição da coisa em si, é “verdade do afecto”. Daí que esse “nó brusco” 

seja o resultado da “conjunção de uma emoção que submerge (até às lágrimas, até ao turbamento) e 

duma evidência que imprime em nós a certeza de que o que lemos é a verdade (foi a verdade) ”. Por 

isso, o rasgão emotivo, o grito visceral face ao surgimento do ininterpretável, ao último grau do 

sentido, ao “intratável”, encontra a melhor expressão numa noção desusada – a Piedade, “palavra 

antiga: é o afecto escrito na medida em que justifica a catarse, isto é, a Tragédia” (Barthes, 2003, p. 

159-160).  

Momentos patéticos, isto é, momentos fortes, pregnantes, de cuja força depende a vida da obra, os 

quais, já no entender de Diderot no artigo “Composição” da Enciclopédia (1753), resultariam da 

escolha do “momento que condensa os elementos passados e contém aqueles que hão-de vir” e, por 

isso, no comentário de Roger Lewinter (1970, citado em Barthes, 2003, p. 160), esse instante é 

qualificado como “tempo artificial, sincrético, reflexo do passado, exposição do presente e anúncio do 

futuro”. 

Não se tratando de um ponto aritmético, como já se frisou, mas de uma condição para empreender 

uma obra, a questão crucial revelar-se-ia, porventura, a uma outra luz se, como sugere Judith 

Schlanger (2000, p.138), o que se pretendesse fosse “encontrar a adolescência das intuições e dos 

interesses” adoptando o postulado, segundo o qual “todos os romances falam de adolescência; mas 
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os romances de ideias também deveriam falar disso”. 

De facto, ao ler Fragment Épique, a nossa curiosidade acaba irmanada com a da autora – 

“desmultiplicada na relação consigo própria”, em extensões movendo-se como um “enxame”, “no 

meio das minhas intenções e dos meus papéis, no cruzar de vários empreendimentos e na origem de 

várias retomas” (Schlanger, 2000, p. 134) – a procurar compreender se as ideias têm uma 

adolescência, ou seja, como é que uma intuição se torna em substância de vida intelectual; quando é 

que começámos a pensar – e porquê – naquilo que viemos a pensar. 

Tratar-se-ia, afinal, de ver, à luz de “o meio da vida”, que a realização da obra-por-vir implica algo 

semelhante ao que M. Filomena Molder (2005, p. 230) indica para os que se dedicam à filosofia: “ 

recusa do que nos é dado, uma resistência às evidências primeiras. (…) Persistir no estranhamento a 

tudo o que nos era familiar, a começar por nós próprios, estranhamento em que consiste a passagem 

para a adolescência. Trata-se, em rigor, de ser fiel às descobertas que vêm ter connosco à saída da 

infância, em particular as convicções de que a vida é um sonho, de que o mundo é um enigma, que o 

mais próximo é o mais longínquo, o que se formaliza nos gestos de recusa, revolta, inadaptação”.  

Mas poder-se-á dizer que a “passagem para a adolescência” prefigura “o meio da vida”? Como 

conceber, então, a fidelidade às descobertas que abraçámos, num primeiro momento de verdade, à 

saída da infância? E o seu devir? 

Segundo Auerbach (1938 [2003]), a figura “é qualquer coisa real e histórica que anuncia e restitui 

uma outra coisa real e histórica”, uma vez que “os dois pólos da figura estão separados no tempo, 

mas encontram-se ambos no tempo, como factos e figuras reais”. Assim, talvez se possa afirmar que 

a diferença, em termos de representação da experiência, é que o que “o meio da vida” permite ver 

directamente, a adolescência apenas o pode dar em enigma. Isto é, aberta e problemática: é uma 

promessa; não revelada: é já realização.
 5

 

Bem entendido, há, no trabalho do criador, porque o símbolo é a parte separada que procura a 

unidade – com as coisas, não sendo as coisas, também um sacrifício. Na formulação de M. Filomena 

Molder: “há uma condição sem a qual a criatividade não toma forma alguma: ter deixado de ser 

infante, ter caído em si, ter caído na sua vida ou melhor ter experimentado por uma vez ter sido 

expulso da vida, no que ela tem de imediatamente vivido, de aderência íntima, de “estar cosido à 

vida”, como é costume dizer em português, quando uma criança tem dificuldades em separar-se da 

mãe “ela está muito cosida à mãe” (Molder, 2005, p. 237). 

Mas o símbolo não sendo a vida, é já na demora, na elaboração, na separação, a promessa da obra-

por-vir, onde a alegria e a dor da vida serão dadas, através dos símbolos que, na expressão de Louise 

Bourgeois, são “coisas que são nossas amigas”. 

 

2. LUTO 

 

Para que num dado momento – “o meio da vida”, como atrás se disse – o desejo de escrever, o 

querer-escrever, se imponha como força fantamástica capaz de lançar o “criador” na senda de uma 

Vita Nova, este terá de, face ao efeito de determinadas circunstâncias e de certas devastações, estar 
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à altura de acolher o activo da dor. 

A “relação autonímica [que reenvia para si mesma] entre pulsão e actividade”, que torna herói da 

utopia literária aquele que quer escrever, fazendo jus “ao momento em que passou a empregar-se o 

verbo escrever de forma intransitiva, o escritor não sendo mais aquele que escreve qualquer coisa mas 

aquele que escreve, absolutamente” (Barthes, 2003, p. 35, nota), acontece como superação de uma 

prova. 

Como na narrativa mítica, “é preciso a acção de duas forças: em primeiro lugar, um herói (…); em 

seguida, uma oposição, uma antítese”; para esse efeito, o exemplo (o herói) escolhido por Barthes, 

no último texto que escreveu – Falhamos sempre quando falamos do que amamos (1980 [1987], p. 

258-261), é Stendhal, que revê (e em quem se revê?) na procura “da expressão de um efeito”: 

percorrendo o incerto caminho feito de “declarações de amor” e “falhanços de expressão”, de “amor 

extremo” e “expressão difícil”, sob a ameaça do fiasco do estilo ao enfrentar a dificuldade maior: em 

vez de “proclamar o amor”, conseguir “representá-lo”. 

Essa realização, que Barthes considera ser o “fruto provável de uma longa iniciação, que desfaz a 

imobilidade estéril do imaginário amoroso e dá à sua aventura uma generalidade simbólica” (idem, 

261), indica claramente os termos da oposição e a reviravolta requerida. Uma questão de 

movimento, e de expressão de vida. 

Num Seminário anterior, sob o título Comment vivre ensemble, Barthes (2002), detivera-se 

longamente, a partir do estudo da noção medieval de acedia, na análise desse “afundamento imóvel 

na areia movediça”, essa lenta morte no terreno de jogo, esse cansaço causado pela inacção, que 

conduz à esterilidade simbólica. 

O conceito de acédia
6

 que a idade média retomara do grego para com ele designar a perda de 

investimento do monge na ascese, não por perda da fé mas obscurecimento do ideal e perda da sua 

força de atracção, é definido como um “estado de depressão: melancolia, lassidão, tristeza, tédio, 

desencorajamento”; não se trata, no entanto, de desinvestimento ligado exclusivamente ao estado 

monástico: com efeito, a ligação pertinente é à “ascese, isto é, ao exercício (sentido etimológico) de 

um género de vida. O que está em jogo na acédia não é a crença, a ideia, a opção de fé (…) mas o 

desinvestimento numa maneira de viver (…), o estar farto da maneira de viver (…), a ausência de 

esperança” (Barthes, 2002, p. 55). 

Aspecto crucial da caracterização deste estado é o facto de que “na acédia sou objecto e sujeito do 

abandono: donde a sensação de bloqueio, de armadilha, de impasse” (idem, p. 54), pelo que, para a 

sua compreensão, se evoca outros conceitos da psicanálise. 

Afânise (do grego aphanisis, acto de fazer desaparecer) é um “ termo introduzido por E. Jones: 

desaparecimento do desejo sexual. Segundo este autor, a afânise seria, nos dois sexos, objecto de 

um temor mais fundamental que o temor da castração” que, no quadro da sexualidade feminina em 

que foi estudado, se revela “no temor da separação do objecto amado” (Laplanche, Pontalis, 1967 

[1976]), p. 33-34). 

Fading (do inglês to fade, esmorecer, apagar-se) é um termo adoptado por Lacan (1960 [1971]), de 

que Barthes se apropriara em Fragmentos de um discurso amoroso (1977, p. 129) para designar a 
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“prova dolorosa segundo a qual o ser amado parece retirar-se de todo o contacto, sem que no 

entanto esta indiferença enigmática seja dirigida contra o sujeito amoroso ou pronunciada a favor de 

quem quer que seja o outro, mundo ou rival”. Essa experiência pode ser assimilada a um mergulho 

na escuridão: “chamamos Noite à privação do gosto no sabor de todas as coisas”, na citação de S. 

João da Cruz. 

Também aqui o aspecto decisivo é o duplo abandono: “no fading, o outro parece perder todo o 

desejo, ao ser ganho pela Noite; sou abandonado pelo outro, mas este abandono duplica-se no 

abandono que igualmente o atinge a ele” (idem, p. 130). 

A síntese formulada no Seminário, “a acédia é topicamente uma perda de investimento; (…) é o luto 

do próprio investimento, não da coisa investida. (…) Luto não da imagem, mas do imaginário” 

(Barthes, 2002, p. 55), explicita a causa da paragem de morte do imaginário. 

Waldemar Zusman (2005), ao estabelecer uma distinção entre “processos sígnicos” e “processos 

simbólicos”, tomando por referência de análise as duas modalidades de patologia humana descritas 

por Freud como Psiconeuroses e Neuroses Actuais, releva que “o símbolo define-se pela propriedade 

de representar o objecto na sua ausência. O símbolo distingue-se do signo, que não dispensa a 

proximidade passada, presente ou futura do objecto. O símbolo representa. O signo apresenta o 

objecto” (p. 77). 

Evocando, no processo de hominização, a capacidade transformadora do pensamento sígnico em 

pensamento simbólico, caracteriza o primeiro como “um pensamento do corpo, no corpo, que não 

ganhou transformação simbólica, e que se enuncia como acção motora, secretória ou visceral”, em 

que “o desejo de morrer [enunciado face a situações de desespero] é o início de uma acção que 

encaminha o processo de morte para uma forma qualquer de adoecimento” (p. 82). 

Este autor, ao postular a desistência como um pressuposto básico (ao lado dos identificados por Bion: 

dependência, luta/fuga, acasalamento), reclama para o uso desse conceito uma significação radical: 

“deixar de existir, abandonar a existência, (…) dar início a um processo de renúncia”,  fazendo dele o 

pressuposto “comum das doenças auto-imunes, da morte súbita, das traumatofilias e das 

toxicomanias” (p. 85). 

Em seu entender, “a opção sígnica da morte decorre de situações de abandono ou de profundas 

situações de perda e desamparo, de luto insuperável, de situações de desespero, ou de ataques de 

inveja muito intensos” (p. 86). 

Por isso, dado que “a transformação sígnica/simbólica é parte essencial do processo de pensar e não 

se detém nem mesmo quando se dorme” (p. 87), e sabendo que o signo é “um meio de ordenar a 

acção, o símbolo é um instrumento do pensamento”, a dinâmica da relação do indivíduo face à 

separação e à perda duma pessoa amada constituirá, porventura, a melhor forma de aferir em que 

medida “as possibilidades simbólicas e actividade de simbolização dependem da qualidade da 

vivência e, também, da sua intensidade” (p. 81). 

Freud, no final de Inibição, Sintoma e Angústia (1926 [1968], p. 100-102), ao caracterizar as 

circunstâncias em que a separação do objecto origina dor, angústia ou luto, estabelece o seguinte 

quadro destes afectos: “a dor é a reacção própria à perda do objecto, a angústia a reacção ao perigo 
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que comporta essa perda (…); [o luto é a reacção] ditada pela prova de realidade que exige de 

maneira imperativa a separação do objecto, que deixou de existir”.  

Conforme sublinha Jean-Michel Quinodoz (2005), fora já em Luto e Melancolia (1917 [1968]) que 

Freud, ao distinguir o processo de luto, enquanto processo interior através do qual o indivíduo 

consegue progressivamente desapegar-se do objecto de afeição num momento consecutivo à sua 

perda, dos processos de lutos patológicos em que o trabalho do luto falha a elaboração psíquica 

indispensável “à ligação das impressões traumatizantes”, introduzira a noção de clivagem do Eu 

como mecanismo de defesa específico contra a perda do objecto. O conflito entre o Eu e o objecto 

externo transforma-se num conflito entre duas partes do Eu, afectando a própria estrutura deste: 

“desta forma a perda do objecto transformara-se numa perda de si-próprio, o conflito entre o Eu e a 

pessoa amada numa clivagem em dois entre a crítica do Eu e o Eu modificado por identificação” 

(Freud, 1917 [1968], p. 158). Donde Quinodoz conclui: “Assim Freud, a partir de Luto e Melancolia, 

terá pouco a pouco clarificado a ideia que o Eu se defende contra a perda do objecto clivando-se, 

uma parte do Eu identificando-se com o objecto perdido ao mesmo tempo que nega a realidade, a 

outra parte do Eu reconhecendo a realidade da perda”. 

Se os perigos susceptíveis de desencadear uma situação traumática variam segundo os períodos da 

vida, há uma característica comum que os assemelha: implicam a separação ou a perda de um 

objecto amado ou uma perda do amor por parte do objecto amado. 

O aspecto que parece estabelecer uma diferença fulcral no que se refere ao trabalho do luto, tal 

como é analisado em Luto e Melancolia, é que enquanto no luto normal se trata de uma perda 

relativa ao objecto, na melancolia, vista como luto patológico, trata-se de uma perda relativa ao Eu. 

E, por isso, enquanto no primeiro caso, o Eu está totalmente absorvido no trabalho do luto, no 

segundo, sendo a perda sentida como um empobrecimento do Eu, a questão que inquieta é a de 

saber em que é que o Eu está absorvido. 

Quinodoz, ao postular a existência em Freud de três teorias da angústia, sustenta que “a reacção 

mais psicótica à separação seria o medo de aniquilamento, isto é, o medo do Eu perder a sua 

integridade”. Pois que, se na primeira teoria, a angústia provém da transformação directa da libido 

insatisfeita, na segunda origina-se na percepção pelo Eu do perigo ligado à separação e à perda de 

objecto. Já na terceira, “a angústia aparece quando o Eu se sente ameaçado na sua integridade. (…) 

já não é somente o sujeito que, face ao perigo, sente um medo equivalente a perder a protecção da 

mãe, agora é o Eu que, face ao perigo, teme perder a sua própria integridade”. 

Para Pontalis, em Perdre de vue (1988, p. 361), outra é ainda a questão a colocar: “o mais 

insuportável na perda, será a perda [o perder] de vista? Anunciará esta, no outro, a absoluta retirada 

do amor e, em nós, a perturbação própria de uma enfermidade inata: não ser capaz de amar o 

invisível?”  

Uma vez mais os exemplos. Proust, após a morte da mãe, lançado na escrita de À Procura, num 

imparável exercício de captura de Albertina, “ser em fuga”, que, no entanto, enquanto dorme, fica à 

mercê do olhar do narrador, que assim “podia sonhar com ela” e encontrar um momento de acalmia 

para a sua inquietação e ciúme, mesmo se o que ela sonha lhe escapa. 
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Barthes, após a morte da mãe, entregue à escrita de A Câmara Clara (1980), sabendo bem que, “por 

esta fatalidade que constitui um dos traços mais atrozes do luto, por mais imagens que consultasse, 

nunca conseguiria recordar os seus traços [da mãe]”, mesmo na única fotografia dela de que gostava 

e “que tinha publicado, em que se vê a minha mãe jovem caminhando numa praia das Landes e 

onde eu “reencontrava” o seu andar, a sua saúde, o seu brilho – mas não o seu rosto, demasiado 

longínquo” (p. 99-100). 

Como poderia Barthes esperar “a ressurreição viva do rosto amado”, se ele próprio demonstra de 

forma admirável que a imagem é uma “alucinação mitigada (por um lado, “não é isto”, por outro 

lado, “mas foi mesmo isso”): uma imagem louca”; que o amor pela Fotografia só pode ser cantado 

sob “o nome bizarramente fora de moda: Piedade”; e que nesta ligação (nó) entre a fotografia e a 

loucura, o que lhe era dado, ao entrar na imagem, era “tomar nos braços o que está morto, o que 

vai morrer” (idem, p. 179). 

O que queremos ver – de nós próprios – no rosto da mãe, primeiro espelho para o desenvolvimento 

emocional do indivíduo (Winnicott, 1971 [2002])? 

Como bem o salienta Pontalis (1988), foi Merleau-Ponty que, ao eleger como campo privilegiado do 

seu trabalho a relação visível/invisível, pôs em relevo o poder de incarnação que figura a pintura e, às 

vezes, o sonho; e indicou o atelier dos pintores como meio para compreender o que é a percepção e 

responder à questão o que é que é ver, mediante uma longa meditação sobre o trabalho da mão 

que, através de Klee, se torna metáfora da mão materna.  

A pergunta deixada sem resposta por Pontalis – “e a mão materna é metáfora de quê?” – reconduz à 

questão também ela deixada em aberto por Freud, em Luto e Melancolia, isto é: em que é que o Eu 

está absorvido, ao ocupar-se dessa perda relativa ao Eu?  

Se Quinodoz tiver razão ao postular que a angústia maior é sentida face ao perigo de perda da 

integridade, então talvez devêssemos concluir que o perder de vista mais insuportável é o do vestígio 

da mão materna, porquanto com o seu apagamento é o ritmo, a voz, o sensível que ameaçam deixar 

de nos tocar e, por isso, do mesmo modo que, segundo a fórmula de Merleau-Ponty, em O Olho e o 

Espírito (1964), “a filosofia a fazer é aquela que anima o pintor no momento em que a sua visão se 

faz gesto”, arricar-se-á formular que o mais laborioso luto a empreender é aquele que reconduzirá da 

visão do rosto (trabalho dos olhos) à energia da mão (trabalho do espírito). 

Barthes ao avaliar o abalo causado pela sobrimpressão das recordações da infância na vida adulta 

confirma o efeito constitutivo desse tempo: “O que faz o homem é ter uma infância. (…) Não como 

foi vivida (…) mas precisamente como é rememorada, a infância dá-nos uma imagem fragmentada 

dum bem soberano, porque nesse tempo estou ainda próximo da mãe e porque tenho a vida infinita 

diante de mim – dito de outro modo, sou imortal” (Barthes, 1977 [1995], p. 702). 

É talvez em relação a esse tempo que mais interessa compreender como é que “os processos de luto 

se situam numa encruzilhada (...) dando sobre dois eixos opostos, o do criativo e o do patológico”, na 

formulação de Paul-Claude Racamier (1992), que não só apresenta o luto como um processo 

maturativo essencial da psique e do desenvolvimento do indivíduo mas também como extravasando 

do quadro das perdas de objecto e de amor que habitualmente lhe são atribuídas; e, por isso, o 



 
 

 

 

179  

define como um processo originário que começa no próprio início da vida: “O luto originário constitui 

o vestígio árduo, vivo e durável do que se aceita perder como preço de toda a descoberta” (p. 29). 

Na sua leitura de Freud, Racamier distingue duas perspectivas complementares: uma claramente 

intrapsíquica, a outra, ocupando-se “do jogo recíproco entre o mundo interno e o mundo externo. 

Considera essencialmente os processos correlativos de descoberta e perda do objecto. (...) Central, 

aqui: o sentimento, assim como o trabalho, o luto”. E acrescenta: “nesta perspectiva, o luto está 

portanto longe de realizar-se unicamente por perda e de um só golpe, ao contrário, age 

gradualmente. Mais do que um acontecimento, é um afecto e um vivido, é um processo e um 

trabalho” (idem, p. 27). 

Estando no coração do que Racamier chama paradoxo identitário – “é na perda que o Eu se 

encontra” ou “a travessia do luto originário é a condição necessária de todo o crescimento possível” – 

o luto abre ao Eu algumas das suas capacidades essenciais, tal como algumas não-capacidades 

sobrevêm ao luto falhado. Assenta nessa travessia a confiança de base que anima a paisagem 

interior, e é ela que “lega ao sujeito a capacidade de ter suficientemente confiança no mundo e na 

vida, no objecto e em si-mesmo” (idem, p. 43) 

O luto originário é o luto da omnipotência. Todo aquele que faz uma obra criativa reconhece 

implicitamente que não criou o mundo; re-cria-o, re-descobre-o. 

Duas condições: “Para que luto se faça, tem de haver morto”; “se é preciso um morto, tem 

igualmente de haver um ritual” (idem, p. 50). 

 

3. MUDANÇA 

 

Na história dos homens e nas histórias de vida, como também nos estudos visando a sua 

compreensão, os momentos de passagem ocupam um lugar incomparável. Porventura, dado ao 

homem estar vedada a possibilidade de aceder ao conhecimento da última passagem, por 

experiência própria, terá este eleito, heuristicamente, as outras experiências de passagem como 

prefigurações dos processos que subjazem e governam as operações transformadoras. 

Conforme Didier Anzieu (1981) faz notar, a Psicanálise ao ocupar-se do estudo destes processos, 

particularmente na passagem da saúde mental à desordem psíquica e desta à cura, ou da passagem 

da criatividade à criação, descobre que os mesmos resultam do “trabalho psíquico”. 

Pode mesmo afirmar-se que a investigação de Freud é marcada pelas diferentes formas que esse 

trabalho assume: o trabalho do sonho na Interpretação dos Sonhos (1900), o trabalho do luto 

em Luto e Melancolia (1917), o trabalho da criação, objecto várias vezes retomado, porventura, na 

convicção de que do seu estudo pudesse resultar a compreensão da interacção entre processos 

primários e secundários
7

. 

“O trabalho do sonho, o trabalho do luto, o trabalho da criação: tal é a série fundamental que a 

experiência psicanalítica permite percorrer e onde a normalidade serve para esclarecer a patologia e 

não o inverso. Sonho, luto, criação têm em comum o facto de constituírem fases de crise para o 

aparelho psíquico”, diz Anzieu (1981, p. 19), estabelecendo assim uma ligação fundamental entre 
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crise e elaboração, nos processos de transformação. E, em virtude desse trabalho, dando motivo aos 

criadores – porque o são de algo que nunca foi feito – para crerem que essa é uma forma de “lutar 

contra a morte e afirmar uma convicção de imortalidade” ou, à maneira do herói proustiano, “tendo 

deixado bruscamente de viver para si-próprios, tornarem a sua personalidade semelhante a um 

espelho”, e servindo-se da faculdade de transformar e transpor, “serem capazes de converter em 

força ascensional a sua velocidade horizontal”, operando assim uma autêntica “descolagem” (Proust, 

1919 [1977], p.156). 

No estudo do trabalho psíquico criador, empreendido por Anzieu, inicialmente, em Le Corps de 

l’œuvre (1981) e, na sequência de vários outros escritos, retomado em Créer/Détruire1996, p. 4-5), 

insiste em afirmar, com clareza, que “o trabalho criador é uma medalha cuja face negativa, 

destruidora, é indissociável da face positiva, criadora”, e “distanciando-se da teoria corrente que faz 

do complexo de Édipo e dos fantasmas associados o núcleo organizador da obra literária (...), pôr o 

acento por um lado na reparação da ferida narcísica do autor (e talvez do leitor), e por outro lado 

sobre o excesso pulsional e representacional que desencadeia o movimento criador ”. 

Em Le Corps de l’œuvre, Anzieu distinguia cinco fases do trabalho de criação. A aplicação a Beckett 

(Anzieu, 1996, 2004) do modelo que anteriormente sistematizara, releva, antes de mais, os 

paradoxos da vocação deste criador, que cedo decide tornar-se escritor, como forma de por fim à sua 

crise de adolescência. Nota Anzieu (1996, p. 133-134): “Beckett quer consagrar a sua vida a 

escrever, mas não tem nada para dizer. Não é esse contudo o sinal de uma verdadeira vocação? 

Proust, a quem Beckett consagra muito cedo um ensaio, não começou também assim?”. “Beckett 

que leva vinte anos a resolver estes paradoxos. (...) aprende a desfazer-se como de peles sucessivas 

daquilo a que Pascal chamava o divertimento (...), considerando não ter nada para dizer, acede ao 

seu período criador descobrindo que o que tem para dizer é este nada (...), este nada, ao mesmo 

tempo original e central, [que] é o vazio de tudo o que faltou ao indivíduo na sua história, para se 

instaurar no ser”. Deste modo, Beckett que começara por fazer como os romancistas do divertimento, 

“rompe com essa maneira de fazer e testemunha de uma outra concepção não só mais existencial 

como também mais essencial”. 

Evocada por Beckett em diversas circunstâncias, uma conferência de Jung, a que assistiu a convite de 

Bion, então (1934-35) seu psicanalista, em que aquele falara de “regressão quase alucinatória e 

despersonalizante própria do arrebatamento criador”, crê-se que a mesma terá contribuído para o 

confirmar na sua vocação. Sendo o momento inicial da criação aí identificado como “uma fase de 

regressão, de arrebatamento e de despersonalização”, compreende-se melhor a caracterização por 

Anzieu do segundo momento como de “descolagem do criador [que] consiste em reconduzir à luz do 

dia os pedaços dessa noite interior”, “trazendo a sua própria obscuridade à fala” (cfr. Anzieu, 1996). 

Talvez Bion, por sua vez, tenha encontrado aqui um motivo suplementar para chegar à sua 

concepção de mudança catastrófica, entendida como “conjunto de acontecimentos que têm lugar 

aquando do aparecimento de uma ideia nova. (…) A ideia nova, na qual a mudança proposta pode 

ser mais ou menos violenta, contém em si disrupção, associada a três características fundamentais: 

violência, invariância e subversão do sistema. (…) Toda a mudança de perspectiva sobre uma questão 
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(sobretudo interna), toda a translação de um estado mental a outro, implica mudança catastrófica e 

portanto dor mental. Aliás, cata-strofe contém isso mesmo, ou seja, mudança de sentido” (Dias e 

Fleming, 1998, p. 27-28).  

Experiência da catástrofe – do desabamento ao movimento de conversão – metamorfose que M. 

Filomena Molder caracteriza deste modo: “acumulamos a dor como um tesouro que não se pode 

guardar, inscrevendo-o numa demora temporal, imprimindo-lhe uma metamorfose, fazendo com que 

o que não pode ser absorvido se converta num verso, numa forma, numa harmonia musical” (Molder, 

2005, p. 237) 

Na carta a Théo, de 24 de Julho de 1880, Van Gogh enuncia o mesmo princípio: “O que é a muda 

para as aves, a época em que elas trocam a plumagem, é a adversidade ou a desgraça – os tempos 

difíceis – para nós outros, seres humanos. Pode-se acabar nessa ocasião de muda, pode-se também 

sair renovado” (Van Gogh, s/d, p. 84). 

E faz a sua aplicação ao trabalho de criação: “Em vez de sucumbir à nostalgia, disse para comigo: o 

país ou a pátria está em toda a parte. Portanto, em lugar de me deixar cair no desespero, decidi-me 

pela melancolia activa, enquanto me restava capacidade de agir; ou, por outras palavras: preferi a 

melancolia que espera, e aspira, e anseia, à que, lúgubre e estagnada, desespera” (idem, p. 85). 

Também Barthes, como já se indicou, se ocupara, por diversas vezes, desse momento que em Proust 

o intrigava e interessava, que designava por enigma da criação, situado em Setembro de 1909, entre 

as duas partes bem distintas da sua vida criativa: “antes, a mundaneidade e a hesitação criativa; 

depois o retiro, a rectidão”. Momento esse em que a “coisa liga” – «Ça prend», é o título do texto 

(Barthes, 1979, [1995]) – em que dos escritos curtos e fragmentados passa à escrita pejada e tecida 

da Procura, em que a forma breve e descontínua do ensaio se transforma em forma longa e urdida 

do romance.  

A descoberta de ordem criativa – “num certo momento os bocados de texto confederam-se, uma 

escrita longa põe-se em movimento” – reside, no entender de Barthes, em Proust ter “encontrado um 

meio, talvez abertamente técnico, de fazer «suster» a obra”, através de uma “eficácia romanesca a 

que se poderia chamar “mergulhia”
8

 de figuras” – enterrada aqui uma vide, surgirá mais tarde, como 

uma nova cepa – “uma forma de composição por transposição que faz que um detalhe insignificante, 

dado no início do romance, reapareça no fim, despontado, germinado, desabrochado” (Barthes, 

1979, [1995]). Forma mista, incerta, terceira forma, nem ensaio nem romance, uma estrutura 

rapsódica, cosida, governada pela força de um ritmo capaz de “subtrair o tempo rememorado à falsa 

permanência da biografia”, em que se enuncia o desejo não de “pôr a sua vida em romance” mas 

de “fazer da própria vida uma obra de arte”. 

A reviravolta epistemológica, de que fala Anzieu (1981, p. 116) para caracterizar a terceira fase do 

seu modelo, dá conta dessa passagem que “transforma em núcleo gerador de uma obra de arte ou 

de pensamento o que não teria deixado de permanecer um simples objecto de curiosidade, de 

inquietação ou de recolhimento silencioso, e as mais das vezes assim fica. (…) De periférico, este 

representante psíquico torna-se central; de anedótico, essencial; de aleatório, necessário; de não 

religado ao resto, fonte de encadeamentos rigorosos; de desordenado, estruturante”. Trata-se de 
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“erigir um representante psíquico inconsciente em código e de encontrar um corpo para o fazer 

funcionar segundo este código”.  

Etapa fundamental na criação da obra, cuja realização está ligada à “ideia de uma Ruptura de Vida, 

duma Mudança do Género de vida, da Organização de uma Nova Vida”, como dizia Barthes: 

ruptura de hábitos, de ligações, desembaraçar-se do passado, romper, isolar-se, despedir-se; e que é 

também condição para criar algo de novo, renascer, ser um outro. 

 

4. FANTASMA DO CRIADOR 

 

No entender de Barthes (1978, [2003], para compreender o querer-escrever e os fantasmas da 

escrita como expressão de uma força do desejo, deverá tomar-se por termo de comparação os 

fantasmas ditos sexuais. Fantasma sexual 
=
 uma cena com um sujeito (Eu) e um objecto típico (uma 

parte do corpo, uma prática, uma situação), de cuja conjunção resulta o prazer. Fantasma da escrita 

=
 Eu produzindo um «objecto literário». 

No âmbito da teoria psicanalítica, a estreita relação entre fantasma e desejo é um dos aspectos mais 

destacados na definição de fantasma, estabelecida por Laplanche e Pontalis (1967 [1976], p. 228): 

“encenação imaginária em que o indivíduo está presente e que figura, de modo mais ou menos 

deformado pelos processos defensivos, a realização de um desejo e, em última análise, de um desejo 

inconsciente”. São ainda estes autores que referem que para Freud o desejo tem a sua origem e o 

seu modelo na vivência da satisfação: «o primeiro desejar (Wünschen) parece ter sido um 

investimento alucinatório da recordação da satisfação», sem que – como advertem – o fantasma 

possa ser redutível a um objectivo intencional do sujeito.  

A estrutura fundamental do fantasma teria, segundo a sumarização feita por Perron-Borelli (2001), 

os seguintes aspectos relevantes: “O fantasma apresenta-se a maior parte das vezes como uma 

estrutura de representações a três termos. Esta estrutura tende a integrar e articular representações 

distintas do sujeito e do objecto ligadas entre si pela representação de uma acção que lhe é comum” 

(p. 51). A que acrescenta: “Os fantasmas constituem por excelência os mediadores entre a ordem 

pulsional, isto é, tudo o que está ancorado nas funções biológicas do corpo e dos instintos 

fundamentais, e a ordem do desejo implicando toda a complexidade do psiquismo humano” (p. 7-8). 

Assim, querendo sistematizar, poder-se-ia, seguindo estes autores, chegar ao seguinte quadro de 

traços pertinentes do fantasma:  

- Trata-se de encenações de cenas organizadas, visualmente dramatizáveis; 

- O indivíduo está sempre presente, para além de observador, como participante; 

- O objecto visado faz parte de uma sequência vicariante (complexo de representações) que inclui 

o indivíduo; 

- Enquanto encenação imaginária do desejo implica operações defensivas e uma ligação com a 

interdição. 

Na lição inaugural, a 7 de Janeiro de 1977, no Collège de France, Barthes (1978) propunha – de 

forma que, segundo o próprio, podia parecer provocante mas que era eminentemente afirmativa – 
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um ensino fantasmático, uma investigação que em cada ano partiria de um fantasma: “creio 

sinceramente que, na origem de um ensino como este, é preciso aceitar que se coloque sempre um 

fantasma”. 

Para a nova cátedra de “semiologia literária” cujo objecto de estudo seria “o discurso preso à 

fatalidade do poder” elegia-se um método, cujo desenvolvimento seria retomado na primeira lição do 

Seminário Comment vivre ensemble, que teve início uma semana depois. Aliás, Barthes começa, 

desde logo, por opor método e cultura, optando por esta, uma vez que no método que vai direito a 

um fim preciso não cabe a errância nem a bifurcação, e a sua preferência pela linha curva e pela 

fragmentação só através da cultura ou “paideia” pode ser satisfeita. Assim, a operação fundamental 

do seu “método” será designada de excursão. 

Na enunciação do seu fantasma para esse Seminário, precisa a definição: “um fantasma – um 

retorno de desejos, imagens, que erram, se procuram em cada um, por vezes uma vida inteira, e 

frequentemente não se cristalizam senão através de uma palavra”. E revela a palavra que induzirá a 

sua exploração: idiorritmia
9

 – um fantasma de vida, de regime, de género de vida (diaita, dieta), em 

que cada um vive ao seu próprio ritmo. 

Barthes acrescenta depois uma outra determinação: “É preciso compreender bem que para que haja 

fantasma tem de haver cena, tem de haver encenação, e portanto um lugar” (Barthes, 2002, p. 36-

37). 

Para a representação da paisagem barthesiana, misto de imagens, “imagens que erram, se procuram 

em cada um, por vezes uma vida inteira” não poderá deixar de fazer-se referência à evocada na lição 

inaugural, a propósito de excursão: “Gostaria pois que a fala e a escuta que aqui se entrançarão 

fossem semelhantes às idas e vindas de uma criança que brinca em torno da mãe, dela se afasta e 

depois volta, para trazer-lhe uma pedrinha, um fiozinho de lã, desenhando assim ao redor de um 

centro calmo toda uma área de jogo, no interior da qual a pedrinha ou a lã importam finalmente 

menos do que o dom cheio de zelo que deles se faz. Quando a criança age assim, não faz mais do 

que desenrolar as idas e vindas de um desejo, que ela apresenta e representa sem fim” (p. 43). 

Essa encenação imaginária regressa no último texto de Barthes, a que já se fez longamente 

referência, sobre a viagem italiana de Stendhal, desenrolar de idas e vindas do desejo, comparável a 

um gatafunho de “criança – ainda infans, privada da linguagem adulta – ao jogar com aquilo a que 

Winnicott chama um objecto transicional; o espaço que separa e liga ao mesmo tempo a mãe e o seu 

bebé é o próprio espaço do jogo da criança e do contra-jogo da mãe: é o espaço ainda informe da 

fantasia, da imaginação, da criação” (1980 [1987], p. 260), longa iniciação que dará à aventura a 

generalidade simbólica. 

Como bem nota André Green (2005, p. 13-14), a originalidade de Winnicott na concepção da 

elaboração imaginativa que, tal como o fantasma para Freud, funda o desenvolvimento emocional e 

psíquico, está em ter encontrado uma saída para o dilema, ou disjunção exclusiva, da 

presença/ausência. Ao postular um ponto de encontro criador entre reunião (presença) e separação 

(ausência), não só a teoria do simbolismo ganha no aspecto dinâmico, como a relação entre 

representação (memória) e percepção (consciência) pode ser vista numa perspectiva inteiramente 
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nova: “[Winnicott] mostrou como no momento que precede a reunião (ou presença plena no 

encontro), o objecto era criado exactamente no momento em que a separação (começo da ausência) 

podia ser ulteriormente utilizada como espaço potencial de reunião”. 

Green (1990) ao propor uma teoria do narcisismo primário como estrutura e não somente como 

estado, concebia, ao lado dos aspectos positivos da relação de objecto, um lugar para o aspecto 

negativo: “este aspecto negativo forma-se graças à introjecção, em simultâneo com os cuidados 

maternos que vão constituir a relação de objecto, da estrutura enquadrante desses cuidados, pela 

alucinação negativa da mãe quando da sua ausência. É esse o reverso de que a realização 

alucinatória do desejo é o verso. O espaço assim delimitado, ao lado das relações de objecto, é um 

espaço neutro” (p. 115). 

Que “objecto”? Perguntava também Barthes, depois de estabelecer a equação fantasma 

sexual/fantasma da escrita. Propor-se-ia, em suma: 

Começar por interrogar a força do desejo na figura do fantasma, captado de forma envolvente num 

belo texto de Serge Leclaire, «Tomar o corpo à letra, ou como falar do corpo» (1968, [1977], p. 37-

38): “Quando Freud tenta definir o movimento a que chama desejo evoca a imagem mnésica de uma 

percepção em que um investimento, reactualizando a percepção, constituiria a realização do desejo. 

(…) Vemos que o objecto que põe em jogo o desejo se distingue radicalmente do objecto que 

possibilita a satisfação da necessidade. (…) O objecto que suscita em todos os casos o movimento 

chamado desejo é um objecto alucinado ou, mais precisamente, o investimento ou reinvestimento de 

uma «imagem mnésica» ”.  

Depois, acompanhar Green (1990) na compreensão da importância de como chegar à capacidade 

de estar só “numa solidão povoada pelo jogo”, abandonando o ponto de vista demasiado rígido de 

pretender transformar os processos primários em secundários, uma vez que o que é necessário é 

“instituir um jogo entre processos primários e secundários, através de processos terciários, que não 

têm existência senão como processos de relação e de ligação entre os primeiros” (p. 117). 

 

5. QUEDA E CONVERSÃO 

 

A exposição do caminho iniciático, tendo sido consideradas, sobretudo, as grandes etapas míticas do 

trabalho do criador, não dispensaria a análise de tantas outras provas a que é submetido ao longo do 

percurso – e dos seus desvios – aquele que é tocado pelo desejo de escrever. 

Nos seus Seminários, Roland Barthes “dispersou-as” à volta de três núcleos catalizadores: a escolha e 

a dúvida; a paciência; a separação. A “praxis de escrita”, assim exposta, dava forma a um propósito 

inicial de, “instalando-se num como se”, percorrer o itinerário como quem segue um filme, ou uma 

história de cuja narração se ocuparia, assim se justificando a convocação do esquema mítico. 

Mas haverá uma representação que condense o mito? Ou pediremos à imaginação – que “face ao 

mundo de objectos a re-imaginar, a animar, brinca sem descanso ao Passarinho voa?, comprazendo-

se a escolher, segundo o humor, o que vai para as profundezas e o que subirá ao céu” (Bachelard, 

1947 [2004], p. 361) – as imagens em que se figura a queda e a conversão do herói, o criador? 
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La terre et les rêveries de la volonté (1947 [2004]), de Gaston Bachelard, é um ensaio sobre a 

imaginação das forças, consagrado às imagens dinâmicas da imaginação terrestre, em que a 

imaginação e a vontade se afirmam estreitamente solidárias. Trata-se de uma investigação das 

imagens imaginadas que toma por objecto de análise as imagens literárias da matéria terrestre, que 

têm a virtude de nunca serem imaginadas duas vezes, pelo que melhor “se estabelece a tese que 

afirma o carácter primitivo, o carácter psiquicamente fundamental da imaginação criadora” e a 

“utilidade psíquica da função de irreal” por ela produzida. 

A juntar a outros elementos para uma filosofia da imagem literária, estes estudos propõem-se 

“determinar a beleza íntima das matérias; a sua massa de encantos escondidos, todo este espaço 

afectivo concentrado no interior das coisas”, fixando-se como matéria “a intimidade da energia do 

trabalhador”. 

É neste contexto, em que também se procura descobrir a actividade prospectiva das imagens, que no 

último capítulo do livro, dedicado à psicologia da gravidade, “daquilo que faz de nós, pesados, 

cansados, lentos, seres em queda”, Bachelard, a partir de uma experiência pessoal, dá conta das 

consequências duma “vertigem absoluta” que o atingiu no cimo da torre de Estrasburgo, tendo nele 

deixado a marca psíquica de uma “queda imensa”, cuja rememoração é causa de “um mal-estar 

indefinido que ataca o seu ser mais profundo”. 

“As lutas do homem contra a gravidade” são depois revisitadas nas vertigens e quedas relatadas por 

vários autores, “em imagens que não perdoam”. Goethe, Dumas, ou Henrich Steffens que na 

autobiografia refere que “a vertigem abria em mim as sombrias profundezas da solidão da alma 

abandonada”, dão conta de como a vertigem constitui uma súbita solidão, que quando se apodera 

de alguém nenhuma mão segura pode sustê-lo na sua queda. Até a velha palavra francesa garde-fou 

reaparece de viés a lembrar como “um parapeito (garde-fou) nos protege da mais elementar das 

loucuras, a mais comum, aquela que nos pode atingir em cima duma ponte ou no cimo de uma 

escada”. 

Quedas literárias, abismos lidos, quedas virtuais, todas estas experiências têm um traço em comum: 

a queda cria um espaço, aprofunda o abismo, tanto mais que “uma imagem dinâmica ténue já é 

fulminante se, logo ao nascer, se inscrever no psiquismo”. 

O destino da queda surge expresso em toda a sua extensão em Franz von Baader: “se a 

impossibilidade de encontrar um fundamento é já do ponto de vista físico tão terrível, qual não 

deverá ser o horror da queda no homem interior, a queda no coração e na cabeça”. Todas as 

imagens dinâmicas deste tema ultrapassam sistematicamente as experiências, dando uma realidade 

permanente a perigos efémeros, e traduzem o nosso ser em queda, o nosso ser-devindo-no-devir-da-

queda. 

A psicologia da gravidade comporta, no entanto, uma dialéctica consoante o sujeito se lhe submeta 

ou lhe resista. Ora parece haver um verdadeiro tropismo que impulsiona o ser humano a erguer a 

cabeça. Os pesos afundam, mas a nossa vontade, se não podemos com eles, leva-nos a imaginar 

que os erguemos, a vontade de pôr-se de pé corre em socorro da matéria arrasada. 

“Uma obra não nasce somente de um ponto de vista, mas de um jogo de forças” (Leo Frobenius, 
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citado por Bachelard, 1947 [2004], p. 365). 

Mas nos tempos que são os nossos, e num “mundo caracterizado pelas mutações do indivíduo, termo 

que emerge com a problemática melancólica no ocidente”, é “com novos quadros clínicos que temos 

de relacionar-nos: «O homem sem gravidade» do mundo contemporâneo incarna-se em sujeitos 

vacilantes, perdidos, «errando na solidão dos signos, à procura de objectos flutuando num vazio 

semântico», sujeitos em que se encontra deslocada e 

mesmo apagada a problemática de objecto perdido e do 

desejo impulsivo que lhe estava ligado” (Juranville, 2005, p. 

130). 

Um estudo transdisciplinar, dedicado à conversão, surgido 

em La Manchette
10

, uma revista de literatura comparada, na 

pluralidade de abordagens, releva que “o vestígio deixado 

no mundo como na alma de todo o homem pela conversão 

aos valores cristãos é um sentimento novo chamado a 

tornar-se a emoção moderna por excelência: a melancolia”. 

Essa estética da conversão, em sentido largo, em que 

teremos entrado com o Romantismo, não terá sido, no 

entanto, senão a versão moderna da história da 

sensibilidade do homem, de cuja pré-história a monumental obra de Klibansky, Panofsky e Saxl – 

Saturno e a Melancolia (1964, [1991]) se ocupou, propondo-se esclarecer “o facto incontestável de a 

melancolia, seja ela doentia ou natural, ter uma relação especial com Saturno, que era o verdadeiro 

culpado do carácter e destino infelizes do melancólico”, e compreender “a conexão estreita e 

fundamental entre a melancolia e Saturno” estabelecida, ao longo dos tempos, pelos homens nas 

suas criações filosóficas, literárias ou pictóricas. 

Para concluir. Uma narrativa: Saulo a caminho de Damasco. Um quadro: A conversão de São Paulo, 

de Caravaggio. 

A análise sinóptica dos textos bíblicos (Act 9, 1-19; Act 22, 4-21; Act 26, 9-18), relativos à Conversão 

de Saulo, comprova o relevo, entre os elementos invariantes, da hora do “meio-dia” e do “brilho da 

luz”. 

Por outro lado, em todo o folclore europeu, mau grado a diferença de épocas e civilizações, R. 

Callois releva a existência, mesmo no texto hebreu da Bíblia, do “demónio do meio-dia” como uma 

invariante do estado melancólico. A presença do sol no zénite marca o instante arriscado que expõe 

a alma a todos os perigos (cfr. Juranville, 2005, p. 26). 

Tempo de muda de “Via”, isto é, de modo de vida, para 

Saulo que, absorto em êxtase, abraça inteiramente a luz; 

levado pela mão recobrará a vista; incipit vita nova: novo nome, missão nova. Ao meio-dia, no meio 

do caminho da nossa vida: “o meio da vida é um despertar” (Depelsenaire, 2002). 

E Caravaggio? – “Realista” como era, traz, literalmente, a conversão ocorrida no caminho de 

Damasco, ao meio-dia, para dentro do atelier. E do espaço absoluto da sua imaginação para o 

Caravaggio, A conversão de São Paulo 
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espaço animado do quadro: a cena parece desenrolar-se num estábulo, o ambiente é nocturno, há 

uma total ausência de “figura divina”. E talvez represente mesmo o instante depois. 

A incompreensão de que foi alvo o quadro de Caravaggio, onde alguns não descortinavam sequer a 

“presença do santo”, porventura, sugere que o que “animava o pintor no momento em que a sua 

visão se faz gesto”, é o que nos causa, a nós, o maior espanto, isto é: como é que, sob o “pesado e 

escaldante fogo da natureza”, duma vez, nos oferece algo que nos toca, resgatado ao tempo, o 

momento em que – em Saulo, no quadro e no pintor – o soturno mal se converte inteiramente em 

luz. 

Ínvios caminhos são os do símbolo para tão fulgurante visão: ou melhor, os nossos, em que à força 

de, ou graças a, nel mezzo del camin di nostra vita, “tomar nos braços o que está morto, o que vai 

morrer” – enigma irresoluto da fotografia barthesiana, nos é dado viver a emoção de abraçar o que 

está a nascer, e nesse face a face se sustém. 

 

 

 

 

 

NOTAS 

                                                 
1. Ricœur, P. (1995) Réflexion faite – autobiographie intellectuelle, Paris : Ed. Esprit; Schlanger, J. 

(2000) Fragment Epique – Une aventure aux bords de la philosophie, Belin; Fitzgerald, F. S. 

(1936) The Crack-Up with other pieces and stories, Penguin Books (1979), trad. Portuguesa : A 

Fenda Aberta, Lisboa : Assírio & Alvim [2005]; Gombrich, E. / Eribon, D. (1991) Ce que l’image 

nous dit, Paris : Ed. Adam Biro. 

 

2. Cfr. Pontalis, J.-B. (1986) La jeune fille : préface à Sigmund Freud, Le délire et les rêves dans la 

« Gradiva» de W. Jensen, Paris : Gallimard, texto retomado em Pontalis, J.-B. (1988) Perdre de 

vue, Paris : Gallimard / Folio 

 

3. Na referenciação bibliográfica, à data de publicação original, acrescenta-se entre parêntesis 

rectos [ ] a data da edição que foi utilizada, sempre que esta é diferente, nomeadamente, no 

caso de traduções. 

 

4. « E però propuosi di prendere per matera de lo mio parlare sempre mai quello che fosse loda di 

questa gentilissima; e pensando molto a ciò, pareami avere impresa troppo alta matera quanto 

a me, sì che non ardia di cominciare; e così dimorai alquanti dì con disiderio di dire e con paura 

di cominciare». 
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5. Cfr. Auerbach, E. (1938, [2003]) Figura. La Loi juive et la Promesse chrétienne. Paris : Ed. 

Macula, nomeadamente cap. III – Origem e análise da interpretação figurativa, pp. 57-71. 

 

6. Do grego akèdia (prostração), de kèdeuô (cuidar) antecedido do prefixo a (privação), de que 

resulta akèdès (negligente, descuidado) e akèdèstos (abandonado). 

 

7. Na investigação de Freud sobre o trabalho da criação seria, no entanto, de destacar dois 

textos-chave: Uma Recordação de Infância de Leonardo Da Vinci (1910), uma das obras que o 

próprio mais apreciava, como assevera André Green (1992) e Os Chistes e a sua relação com o 

Inconsciente (1905), onde Ernst Kris (1952) argutamente releva o modelo germinal de 

explicação da criação artística, baseado na fórmula freudiana de “relação quantitativa entre 

material inconsciente e elaboração pré-consciente”. 

 

8. Mergulhia é um termo de horticultura que designa o modo de multiplicação de um vegetal em 

que se enterra uma vara para tomar raiz, enraizar, e depois ser transplantada para outro lugar. 

 

9. Palavra formada a partir do grego idios (próprio, particular) e rhuthmos (ritmo). “A montanha 

santa suscitou um género de vida particular, dita idiorritmia. Os mosteiros de Athos pertencem a 

dois tipos diferentes. Os chamados cenobíticos, ou seja, comunitários (…) e os idiorrítmicos, 

onde cada um vive literalmente ao seu próprio ritmo” (Lacarrière, J. (1976). Été grec. Une Grèce 

quotidienne de 4000 ans. Paris: Plon, p. 40, citado em Barthes, 1977 [2002])   

 

10. La Manchette, Revue de Littérature comparée, n.º 3, 2004, Université Montpellier III 
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«Não existe realmente algo a que se possa chamar Arte. Existem apenas artistas.» (E. H. Gombrich) 

 

A natureza tão debatida dos problemas que vou apresentar aconselharia provavelmente um 

tema que suscitasse, por um lado, maior interesse e, por outro, maior surpresa. No entanto, a situação 

de, ainda assim, persistir no seu estudo deve-se contudo a dois aspectos, um respeitável e importante, 

o outro nada respeitável, embora hipoteticamente relevante.  

O aspecto respeitável e importante relaciona-se com o facto de alguns aspectos do problema, 

que vou descrever, suscitarem, penso eu, as questões mais difíceis e decisivas que um certo tipo de 

objectos, os objectos artísticos, coloca. Por isso, pese embora o tratamento dessas questões não ser 

surpreendente, como comecei por dizer, a natureza obsessiva do debate relacionado com elas deve 

alertar-nos para o facto de, de tempos a tempos, não ser mau recordá-las e tentar colocar alguma 

ordem na nossa cabeça, quanto mais não seja para nos situarmos num dado momento e 

recomeçarmos, com novo alento e vigor, todo o alarido e a ladainha das nossas angústias e alegrias 

artísticas. Exemplos típicos de frases desta ladainha são: «Para que é que estas coisas servem?»; «O 

que é que ando a fazer?»; «Qual o sentido disto?»; «No que é que eu me meti?»; «Que regras 

seguir?»; «Ah, a beleza de tudo isto!»; «Onde está a política cultural deste país?!»; «Quando é que 

começo a ganhar dinheiro a sério?»; «O que faço não tem preço!»; «Isto é do caraças!»; «Ah! Se ao 

menos não morresse nunca / E eternamente buscasse a perfeição das coisas!», etc., etc., sendo os etc. 

                                                 
1
 Este texto é a rescrita de uma comunicação, com o mesmo nome, que apresentei na Escola Superior de Teatro e Cinema, no 

dia 26 de Abril de 2007. A estrutura, o conteúdo e o estilo apresentam, por conseguinte, marcas inequívocas dessa 

circunstância. Salvo indicação em contrário, na bibliografia, todas as traduções são da minha responsabilidade. 
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constituídos privilegiadamente por frases pertencentes à parafernália díspar do discurso crítico acerca 

destas coisas. 

Esta ladainha, que ainda fica bem nas nossas autobiografias, porque, provavelmente, 

continuamos ser românticos, serve, no entanto e fundamentalmente, três propósitos essenciais: às 

vezes, muito raramente, justifica o nosso trabalho e ajuda-nos a definir um rumo; às vezes, com 

tendência para muito frequentemente, justifica a nossa preguiça, inacção e falta de investimento; 

quase sempre, e não sei se com propriedade ou não, convence-nos, ainda que não admitamos isto 

publicamente, de que os problemas e as coisas, de que nos ocupamos, são especiais, essenciais e 

únicos e por isso, nós, com um bocadinho de sorte, também somos especiais, essenciais e únicos 

(porque fazemos essas perguntas, claro está). Evidentemente, esta última convicção em nada depende 

de nós fazermos ou não seja o que for. 

 O aspecto nada respeitável, mas hipoteticamente relevante, para tratar um assunto tão 

debatido, prende-se com a incapacidade de dizer, acerca destas questões ou de outras, alguma coisa 

que outros não tenham já dito, e por conseguinte a minha estratégia oratória vai ser a de, repetindo o 

que outras pessoas disseram e pensaram, criar uma ilusão acerca do registo de propriedade efectiva 

dos argumentos, através dos alguns instrumentos que a retórica dispôs ao meu serviço.  

Do ponto de vista estrutural, este texto terá, além deste preâmbulo, as seguintes partes:  

I. Do porquê de algumas perguntas e da relação de dependência entre a existência de coisas artísticas 

e as perguntas que é possível fazer acerca destas coisas. 

II. Cinco descrições estéticas e éticas. 

III. Do porquê de alguns casamentos e suas consequências. 

IV. A minha posição acerca de arte & efeitos.  

 

I. Do porquê de algumas perguntas e da relação de dependência entre a existência de 

coisas artísticas e as perguntas que é possível fazer acerca delas. 

 

Como já vimos, uma das formas de nos convencermos acerca da importância ou da natureza 

essencial de certas coisas, no caso, coisas ou objectos artísticos, depende da possibilidade de 

podermos colocar muitas questões relacionadas com essas coisas. A observação não seria muito 

relevante se não implicasse duas outras coisas um bocadinho menos óbvias: uma é a de que, no caso 

das coisas ou objectos artísticos, a questão não está tanto em colocar, digamos, 14 questões, 

relativamente a X, para obter 14 respostas, mas em colocar 14 questões, para obter 4 respostas e, 

sobretudo, obter mais 10 questões e assim sucessivamente. O segundo aspecto menos óbvio é ainda 

mais importante e intrigante. Consiste ele no seguinte: sempre que alguém exibe, triunfante, ou tem a 

pretensão triunfante ou tácita de exibir, a resposta decisiva acerca da coisa ou objecto artístico X (por 

exemplo, alguém que se apresente como tendo 14 respostas para as 14 questões), isto é, regra geral, 

considerado calamitoso para a coisa ou objecto artístico X. Quer dizer, um dos mitos acerca das 

coisas artísticas é a consideração de que a existência delas depende fortemente da nossa capacidade 

interrogativa, relativamente ao sentido, ao significado, à propriedade, à pertinência, etc., não 
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dependendo a sua existência, no entanto e necessariamente, da nossa competência de dar respostas 

a essas questões. Esta situação é muito peculiar porque evidentemente não acontece assim com a 

maior parte das coisas da nossa vida quotidiana: imagine-se o que seria se assim fosse com um 

procedimento cirúrgico, a engenharia automóvel, a tarefa doméstica de pensar o objecto, caril com 

frango, a construção de uma frase, pintar uma parede, etc. E no entanto não parece que haja uma 

diferença substantiva entre estas actividades e os seus produtos e as actividades e produtos artísticos, 

como algumas paredes pintadas, frases escritas e, já agora, certos caris com frango demonstram 

cabalmente. 

Um conjunto de questões que mais obsessivamente se insinua no debate sobre as coisas e os 

objectos artísticos é aquele que se relaciona com os seus efeitos e é sobre esse que me vou ocupar. Se 

eu considerar, por exemplo, que o objecto artístico X (que é aquele que eu estou a criar, a produzir, a 

consumir, etc.) é essencial na produção dos efeitos y, w, z, o que é que isto significa?  

Significa pelo menos estas coisas:  

a) que eu estou convencido que y, w, z são boas coisas e que me encontro numa posição eticamente 

privilegiada para considerar os efeitos y, w, z melhores ou mais desejáveis do que todos os outros 

(mesmo quando a posteriori ou por muitas outras pessoas eles são consideradas péssimos); 

b) que eu considero que todos os outros efeitos não compreendidos no âmbito de y, w, z são 

indesejáveis relativamente a y, w, z; 

c) que, considerando b), eu tenho uma teoria forte acerca da desiderabilidade de todos os objectos 

produtores dos efeitos y, w, z e uma teoria acerca da natureza perniciosa ou despicienda de todos 

os objectos não produtores ou conducentes a esses efeitos; 

d) que, considerando a validade de a), b) c), eu legitimo um programa estético fundado na 

funcionalidade ética, ideológica, cultural, política, etc. dos objectos chamados artísticos; 

e) que, considerando d), eu tenho mecanismos e instrumentos institucionais, políticos, judiciários, 

artísticos e sociológicos para asseverar / policiar o cumprimento dos critérios indiciadores da 

ocorrência dos efeitos y, w, z; 

f) f) que é possível construir uma gramática técnica acerca dos procedimentos    condutores à 

realização de objectos capazes de cumprir os efeitos y, w, z; 

g) que a justificação dos mecanismos e instrumentos descritos em e) se encontra na desiderabilidade, 

tacitamente aceite, pelo senso comum, pela indiferença, pelo «parece que sim»; ou imposta, pela 

propaganda, pela eficácia da censura ou da crítica, pela carneirice militante, etc.; ou justificada, 

pela onda filosófica do momento.   

Em síntese, a razão por que a consideração dos efeitos é tão apelativa prende-se 

essencialmente com o facto de deslocar o pensamento sobre o objecto X, por exemplo, para fora do 

objecto X, centrando esse pensamento num conjunto de aspectos que supostamente, justificam X, 

demonstram a utilidade ou inutilidade de X, tornam X num modelo, estabelecem uma gramática 

técnica ou artística para X, quer dizer, centram o pensamento sobre X, numa série de critérios 
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relativamente observáveis acerca da eficácia ou não eficácia de X
2

.  

Felizmente, o essencial no debate, sobre o tópico arte e efeitos, resume-se à consideração de 

duas possibilidades, i. e., ou a arte tem efeitos ou não tem efeitos
3

, e, de uma forma mais ou menos 

sofisticada, expressa-se em frases deste tipo: (acompanhadas de alguma melancolia, muitas vezes, de 

alguma alegria, às vezes e sempre de uma profunda emoção) «Para que é que isto serve?»; «O que é 

que ando cá a fazer?»; «Mas o que é que tu queres com isto?»; «Então tu não vês que aquilo não é a 

sério!»; «Eh pá, isso é capaz de ser forte de mais.»; «Eu tenho uma missão.»; «Daí não vem mal nem 

bem ao mundo.»; «É por isto que eu vivo!»; «Isto ainda me vai matar!»; «Só através disto consigo ser 

inteiramente livre.»; «Então não se vê logo que aquilo está feito em nome do sistema.»; «Olha que isso 

não te alimenta, meu!», etc.. Provavelmente sem o saberem, obnubilados pela emoção e pelo estilo, 

os emissores destas frases estão, no entanto, a dar expressão às cinco teorias estéticas e éticas, a meu 

ver, mais importantes, relacionadas com a questão que nos ocupa. Vejamos os seus argumentos. 

 

II. Cinco descrições estéticas e éticas. 

 

1. A mimese e o conhecimento 

 

Platão, 427/428-348/347 a. C., fundador da Academia, não colhe, como se sabe, muita 

simpatia entre os artistas e isto deve-se sobretudo ao que disse em dois livros acerca da coisa, hoje 

achada artística, poesia, isto é, acerca da poiêsis
4

, quer dizer, acerca de certas coisas feitas ou 

produzidas por um fabricador ou produtor, um poiêtes, (a palavra passou a abranger o campo 

semântico, mais extenso e promissor, do criador e daí surgiram também muitos destes problemas). 

Ora, como aparentemente as pessoas que fazem coisas fazem-nas recorrendo a técnicas, que são 

constituídas por um conjunto de regras, e fazem-nas não em função propriamente dessas coisas, mas 

em função daquilo que elas permitem cumprir ou realizar, Platão começa por colocar duas questões: 

Como é que essas coisas poéticas são feitas?
5

 ; 

Como é possível averiguar que tipos de coisas ou efeitos resultam dessas novas coisas feitas, i. e., 

dessas poiesias, sejam aqui estas poesias, poesias propriamente ditas, peças de teatro, esculturas, 

paredes ou telas pintadas e por aí fora? 

 

Perguntando aos fabricadores destas poiesias, os poetas, que muito fascinavam Platão e 

                                                 
2
 É neste sentido, evidentemente, que surge a relação entre esta teoria estética e a pornografia, uma vez que a criação, 

consumo e avaliação dos objectos pornográficos parece estar intuitivamente facilitada pela consideração de efeitos 

padronizáveis. 

3
 Evidentemente não estou a considerar a situação de qualquer coisa neste mundo ser, muito razoavelmente, efeito de outra 

coisa sendo, por conseguinte, muito razoavelmente a causa de um estado de coisas diferente. Nesta acepção, é claro, todas 

as coisas sob o céu que nos protege, para citar P. Bowles, têm efeitos. Sim, claro, mas isto não determina que a consideração 

ontológica dessa coisa, i. e., do ser e da razão de ser da coisa, decorra fundamentalmente da consideração desses efeitos, 

verificando-se precisamente o contrário. Não é, por exemplo, porque eu causo efeitos em pessoas do sexo oposto ou do 

mesmo sexo (atracção, indiferença, etc.) que eu sou homem, mas esses efeitos são justamente uma das consequências ou 

efeitos de eu ser homem. 

4
 Por diferenciação, por exemplo, relativamente às coisas que são aprendidas mathema, isto é, que são o saber; às coisas que 

nos aparecem phainomena; às coisas que são fruto da opinião, dokounta. 

5
 É a questão essencial no Íon, por exemplo. 
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contavam, entre as suas fileiras, o seu distante precursor e adversário, Homero, o filósofo obtém 

respostas desconcertantes e contraditórias. Não só os fabricadores não sabem como se faz e porque 

se faz o que fazem, embora jurem a pés juntos que o fazem bem, como não é utilizado sempre o 

mesmo método para fazer estas coisas. Por outro lado, parece evidente que o tipo de coisas feitas, 

justamente porque não existem critérios de execução definidos, dificulta a sua avaliação e, sobretudo, 

possibilita reacções, isto é, efeitos, não padronizáveis, imprevisíveis e insusceptíveis de classificação. 

Por fim, e este é o principal motivo da preocupação platónica, estes fazedores destas coisas não só 

fazem estas coisas (as poesias) como, através delas, afirmam ser capazes de fazer pretensamente tudo 

o que os outros fabricadores de coisas são capazes de fazer — é assim que é hipoteticamente 

defensável que Homero, sendo o maior poeta, seja também o maior general —, servindo-se para isso 

de uma técnica infalível, mas profundamente enganadora, do ponto de vista epistemológico: a 

mimese. 

Ora a mimese, quer dizer, o exercício de colocar um espelho à frente da natureza e tornar a 

imagem resultante na nossa criação, a nossa poesia, é evidentemente um exercício profundamente 

ilusório, justamente porque nos ilude acerca da natureza, ao colocar um médium entre nós e ela – nós 

não temos realmente acesso à guerra de Tróia, temos é acesso aos poemas homéricos. Mas qual é o 

mal de vivermos, de vez em quando, na ilusão? Bem, desde logo, é evidente que, se habitamos o 

mundo das coisas poéticas, cada vez mais nos afastamos da putativa verdade e conhecimento do real, 

das coisas da realidade, para não falar das Formas e das Ideais. Mas o problema nem sequer é 

apenas este. É que, para Platão, o Bem decorre do conhecimento progressivo do que é verdadeiro, 

logo, se eu ando iludido, ou se sou iludido, ando também no erro e não contribuo necessariamente 

para que haja Bem no mundo e para que as minhas acções sejam boas
6

. As minhas acções não 

passam de equívocos e coisas de sonâmbulo e as coisas miméticas contribuem decisivamente para 

isso porque, sendo embora falsas e não conseguindo explicar o seu modo de existência e ocorrência, 

conseguem seduzir-me, emocionar-me, iludir-me acerca do que não é definitivamente o caso e por 

isso conduzem-me a acções erradas ou más, ainda que involutariamente
7

. Assim, os seus efeitos são 

                                                 
6
 Os sujeitos, arrebatados pela ilusão decorrente da mimese, padecem de um caos cognitivo e emotivo que, em última análise, é 

responsável pelas suas acções más ou infelizes, uma vez que estas dependem fundamentalmente da ignorância relativamente 

ao Bem. No argumento de Platão, quanto mais alguém se apresenta «como conhecedor de todos os ofícios e de tudo quanto 

cada um sabe no seu domínio, e com não menos exactidão do que qualquer especialista» (República, 598d), i. e., quanto 

mais «pegar num espelho e andar com ele por todo o lado» (596 d), mais razões temos para achar que estamos perante «um 

charlatão e um imitador» (598 d) (D. ANTUNES, 2007: 120). 

7
 «E, em relação ao seguinte tópico, senhores, disse eu: todas as acções dirigidas para uma vida sem dor e agradável são 

excelentes? E o que é excelente é não só bom, mas também benéfico? 

Ele [Prodicus] concordou. 

Então se o agradável é bom, disse eu, ninguém que saiba ou pense que há melhores coisas do que aquilo que ele está a fazer, 

e que as mesmas são possíveis, fará isso se as coisas melhores podem ser feitas. Deixar-se sucumbir por si mesmo não é outra 

coisa que a ignorância e ter domínio sobre si mesmo não é outra coisa que a sabedoria. Todos concordaram. 

Mas não significa para vós a ignorância senão isto: ter uma opinião / crença falsa e ser enganado em questões de grande 

importância? 

Todos concordaram nisto. 
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sempre prejudiciais e, mesmo supondo que algo de bom daí possa advir, o melhor é nem correr o 

risco, considerando todas as coisas irracionais e não fundadas que comprovadamente daí resultam, e 

excluir definitivamente os poetas da nossa cidade
8

. Trata-se do exercício não discriminatório da 

censura. 

 

2. A política e as emoções 

 

Não creio que o discípulo de Platão, Aristóteles, fundador do Liceu e que viveu entre 384 e 

322 A. C., fosse um amante tão fervoroso e angustiado das coisas poéticas quanto o seu mestre. No 

entanto, se o mundo tivesse seguido religiosamente apenas a República de Platão e não 

principalmente a Poética de Aristóteles, ainda que contraditória, potencialmente truncada e um pouco 

mal escrita, provavelmente hoje o mundo da arte não existia e, a existir, estaria sob a mira de acções 

com argumentos muito parecidos com os argumentos platónicos, por exemplo: a iconoclastia; a 

destruição de objectos considerados imitação de Deus; a destruição de objectos considerados 

perigosos; o vandalismo; a censura, etc.
9

. 

Se, para Platão, o principal problema era justamente a natureza deceptiva (enganadora) da 

mimese, para Aristóteles, a recuperação positiva das coisas miméticas e poéticas passa 

necessariamente por uma adequação do conceito de mimese, pela deflação da importância dos seus 

efeitos, nomeadamente, as emoções, e pela tentativa de estabelecer uma técnica não só para as 

coisas poéticas, como para alguns dos efeitos resultantes destas coisas poéticas. A Poética é uma 

tékhnê, quer dizer um conjunto de regras racionais, úteis e eficazes, relativamente à realização de 

certos objectos, com certos objectivos: a produção de certos efeitos. Muito concretamente, e no caso 

do objecto técnico tragédia, trata-se de produzir as emoções phobos (medo) e eleos (piedade) e a sua 

catarse, isto é, a expulsão dessas emoções no contexto circunscrito do teatro, para que a sua eventual 

ocorrência inopinada não inviabilize o bom funcionamento da cidade. Se a preocupação de Platão, 

com as coisas miméticas, era essencialmente epistemológica e ética, o interesse de Aristóteles pelas 

mesmas coisas é fundamentalmente político. A própria ocorrência das emoções também é controlada 

por uma técnica, no sentido em que, seguindo determinadas regras, é possível produzir determinadas 

emoções, não sendo, de modo nenhum, fruto do trabalho descontrolado e iludido da parte irracional 

                                                                                                                                                     

Então seguramente, disse eu, ninguém voluntariamente se dirige para o mal ou para o que ele julga como mal, nem é próprio 

da natureza humana, parece, pretender dirigir-se para o que se pensa ser o mal em vez do bem, e quando alguém é 

compelido a escolher entre dois males, ninguém escolhe o maior, caso seja possível escolher o menor. Todos de nós 

concordámos em tudo isto.» (Protágoras, 358b-d). 

8
 Os argumentos de Platão são especialmente motivados, como E. H. Gombrich assinalou, por uma Atenas do século V e IV A. 

C., em que se verificara uma mudança radical na representação da realidade, nomeadamente em relação à representação do 

corpo humano, a partir do momento em que «Os gregos começaram a usar os próprios olhos.» (E. H. GOMBRICH, 1950: 78) 

e deixaram de seguir os egípcios, contra aos quais Platão não se manifesta. A argumentação de Platão lança também as 

bases do debate que nos ocupa e, na realidade, todas as suas questões difíceis, não sendo, por exemplo, despiciendo 

considerar que toda ou quase toda a arte do século XX foi devedora de Platão no que à resolução dos problemas decorrentes 

da mimese diz respeito, nomeadamente, relativamente à questão da dinâmica que se estabelece entre o realismo, a história e 

o particular e entre a representação abstracta e o universal ou as Formas. 

9
 Sobre este aspecto, como aliás sobre muitas das posições aqui apresentadas, ver: Miguel Tamen, Amigos de Objectos 

Interpretáveis, Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. 
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da alma, como se demonstra no livro II da Retórica. As emoções resultam de crenças específicas
10

. Por 

outro lado, a mimese e a verdade mimética não dependem da adequação entre a imagem que 

representa e o objecto que é representado, mas da consideração consciente da possibilidade e 

plausibilidade da representação, da coisa feita (a ficção)
11

, da imitação: a questão não é já a de 

sabermos se aquilo dá bem conta da realidade (se a imita bem, se a não trai), mas a de sabermos que 

aquilo é uma realidade e que, embora sabendo nós que não é a realidade que apresenta, poderia ser, 

no entanto e também, essa realidade.  

É por esta razão que o chamado teatro aristotélico ilusório, denunciado, por exemplo, por 

Brecht, é uma interpretação, a meu ver, completamente errada dos argumentos de Aristóteles, uma 

vez que aqui não temos o sujeito passivo da ilusão mimética, temos um sujeito que activamente se 

permite, para poder desfrutar, durante um certo tempo, um certo tipo de coisas, num certo lugar, a 

certeza do facto X (aquilo, o teatro, está mesmo acontecer e existe) e a ilusão de X como um facto 

feito, isto é, uma ficção (aquilo, que está mesmo a acontecer e a existir, sendo embora uma realidade, 

não corresponde necessariamente à realidade apresentada)
12

. Este aspecto é frequentemente 

esquecido quando se discute a Poética, mas, do meu ponto de vista, constitui uma evidência absoluta 

que, para Aristóteles, o teatro era uma espécie de laboratório técnico, sociológico, ético e 

epistemológico, de acesso irrestrito, cujas experiências se realizavam num ambiente controlado e onde 

o sujeito exercia a sua decisão, relativamente ao que é e não é o caso, se permitia experiências 

emocionais, que não era suposto ocorrerem na vida quotidiana e, sobretudo, se confrontava com o 

aspecto mais importante da ética aristotélica, a saber: o exame atento e minucioso do que é uma 

acção. É justamente por isso, parece-me, que a tragédia é a imitação de uma acção e apenas de 

uma, uma vez que isto já constitui exercício suficiente para a racionalidade do sujeito. 

Em síntese, o ponto de Aristóteles, relativamente à questão da arte e efeitos, é certamente o 

de que a arte é imitativa e produz efeitos, mas que ninguém se ilude realmente com as imitações 

produzidas pela arte, nem ninguém se torna um ingénuo sentimental só por assistir a peças de teatro 

ou ler poesias. A vida essa prega-nos muito mais partidas e ilusões que a arte. 

 

3. A BELEZA E A LIBERDADE 

 

Por sugestão do seu patrono, Karl Eugen, duque de Württemberg, F. Schiller, 1759-1805, 

terminava, no ano de 1780 a sua primeira carta, de uma série de 27, sobre a educação estética do ser 

humano. O objectivo era apresentar ao duque as suas investigações sobre o belo e a arte, como diz 

nessa carta e «optimizar as potencialidades do ser humano, enquanto todo, através da estética», como 

sintetiza Teresa Cadete, a tradutora portuguesa destas cartas na sua introdução (1993: 14). O 

                                                 
10

 A questão é desenvolvida no âmbito da filosofia da mente sob o título de teoria cognitiva das emoções. 

11
 A palavra ficção deriva do verbo latino fingere que tem, entre outros, os seguintes significados: modelar, formar, esculpir, 

representar, arranjar, acariciar, imaginar, inventar, adaptar, fingir. 

12
 Este aspecto corresponde à suspension of disbelief de Samuel T. Colleridge, como factor crucial de acesso ao mundo ficcional 

e sua fruição. 
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problema, no entanto, para Schiller era o seguinte: como equacionar uma teoria estética que fazia 

depender a melhoria do ser humano da educação estética, da educação através da e pela arte, i. e., 

como produzir efeitos benéficos nas pessoas através dos objectos estéticos, considerando, no entanto, 

a principal descoberta de Kant, seu antecessor e mestre, acerca do assunto, a saber: a da 

fundamental não utilidade dos objectos estéticos e, por conseguinte, a natureza acidental e individual 

desses objectos e dos seus efeitos. Esta posição de Kant que, em muito caracteriza ainda a nossa 

experiência estética, tinha dois complementos adicionais: um consistia na radical autonomia do 

objecto estético em si, ou seja, o objecto estético existe e vale por si mesmo, o outro resume-se à 

consideração de que a experiência do objecto estético se restringe ao «recinto da subjectividade». Uma 

coisa portanto evidente para Schiller era a de que o Belo — «a matéria coagida pela forma, o peso 

superado pela energia» (carta a Körner de 23. 02. 1793) — que constitui o ingrediente fundamental 

da educação estética corresponde ao exercício da liberdade no plano do fenómeno e por isso não 

pode responder a uma agenda específica de efeitos considerados benéficos, por certas pessoas, para a 

educação da humanidade. A questão coloca-se por conseguinte de novo: Que programa educativo é 

este que não pode ser condicionado por coisas que sejam exteriores às coisas de que o próprio 

programa depende? Era como se pedissem a um professor de português para ensinar português sem 

atender a qualquer regra gramatical do português ou de qualquer outra língua. É evidente que o 

propósito não pode ser, por exemplo, o de contar apenas histórias moralmente relevantes às criaturas 

para que elas disponham de um catecismo estético, digamos, e sigam o exemplo, conseguindo assim 

a dupla façanha de, ao serem bons, serem também belos.  

É certo que as investigações teóricas e práticas nunca o conduziram a uma posição 

confortável e convincente — a não ser na expressão de descobertas melancólicas, acerca das «forças 

elementares» e animais do ser humano que fundamentalmente problematizam a utopia de uma 

educação estética. Por exemplo, estes aspectos relacionam-se com a ideia de que, sem um relativo 

bem estar da sociedade, não há objecto estético que supra as dificuldades dessa sociedade ou que, 

para o caso, a eduque. Com a barriga vazia e o imperativo quotidiano do trabalho e da utilidade dos 

instrumentos, os espíritos estéticos tendem a ficar embotados.  

No entanto, Schiller chama a atenção para dois aspectos que me parecem essenciais, 

caracterizadores, do seu ponto de vista, da experiência estética e dos objectos estéticos, e que definem 

o que pode ser uma ética atingível na experiência estética. Um aspecto é o que se relaciona com o 

conceito de jogo e de homo ludens. Para Schiller, o homo ludens e a sua liberdade de espírito 

encontram-se no contacto com o objecto estético sem esperar nada em troca porque ele (objecto) é 

totalmente livre, não sendo condicionado nem condicionando. A dificuldade, claro está, reside na 

existência desse objecto e na nossa relação com ele desse modo, uma vez que, no limite, o estado 

último da ‘educação estética’ é precisamente a inacção, na forma de uma espécie de não 

determinação absoluta e contemplação desprendida, e a ocorrência deste estado assegura-nos 

estarmos perante a beleza que nada pode exigir para além de si própria. Ora se conseguimos perceber 

bem o tipo de experiência que acabámos de descrever e os objectos que a mesma implica, 

percebemos também que o melhoramento ético da humanidade, através da experiência estética e do 
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objecto estético, advém justamente de nada daí decorrer a não ser o exercício gratuito (quer dizer, 

lúdico) e não condicionado dessa experiência e desse objecto. Este é o maior exercício de liberdade 

não só relativamente ao mundo exterior, mas relativamente às nossas próprias necessidades que nos 

exigem constantemente um tratamento utilitário da beleza, uma justificação para aquilo, a 

necessidade da acção
13

. Evidentemente esta é uma experiência utópica tanto no que diz respeito ao 

objecto estético puro, como no que se refere ao efeito estético puro (i. e. a ausência de qualquer 

efeito). É também por isto que, como diz Schiller, em «Kallias ou sobre a beleza», uma acção moral 

nunca pode ser inteiramente bela, porque ela constitui sempre um acto intimidatório da sensibilidade. 

Mas, se pensarmos bem, o programa estético de Schiller aproxima-se de um entendimento puramente 

humano da obra de arte, no sentido em que aquilo que ele nos diz é o que de nós é esperado no 

contacto com os outros seres humanos. O ser humanos não pode ser tomado em função do outro, 

mas em primeiro lugar em função de si mesmo e o respeito pela pessoa humana é respeito pelo outro, 

tal como ele se apresenta. 

 

4. A NATUREZA IMITA A ARTE 

 

Em 1889, o brilhante pensador e artista O. Wilde escreveu um diálogo, de natureza ensaística, 

muito conhecido e surpreendente, sobre as relações entre a Natureza e a Vida, por um lado, e a Arte, 

por outro, com o título «O declínio da mentira». Basicamente trata-se de um ensaio contra Platão e 

uma demonstração da impossibilidade do realismo e, por conseguinte, da mimese artística, 

pressuposto fundamental das três teses que até agora apresentámos. A teoria fundamental do ensaio 

é a seguinte: não é a arte que imita a natureza, mas sim a natureza que imita a arte. Isto assim dito 

não parece muito, mas se considerarmos apenas um exemplo de O. Wilde talvez comecemos a 

entender o alcance das suas palavras e a sua natureza problemática e tão sugestiva. Para Wilde, por 

exemplo, a prodigiosa alteração meteorológica que se operou em Londres do século XIX «É uma 

criação nossa. É no nosso cérebro que ela ganha vida. As coisas existem porque as vemos, e aquilo 

que vemos, e o modo como o vemos, depende das Artes que nos tiverem influenciado. Olhar para 

uma coisa é bem diferente de ver uma coisa. Ninguém vê uma coisa até ver a sua beleza. É nesse 

momento, e unicamente nesse momento, que ela se torna existente. Actualmente, as pessoas vêem 

nevoeiros, não porque haja nevoeiros, mas porque poetas e pintores lhes ensinaram o misterioso 
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 «No estado estético, o ser humano é portanto zero, na medida em que se considere um único resultado e não a capacidade 

no seu total, tendo-se em conta a falta de qualquer determinação particular. Daí que tenhamos de dar inteira razão àqueles 

que declaram o belo, assim como a disposição em que ele coloca o nosso ânimo, como sendo totalmente indiferentes e 

infrutíferos no que diz respeito ao conhecimento e à mentalidade. Têm inteira razão, uma vez que a beleza não produz 

qualquer resultado, nem para o entendimento, nem para a vontade, não preenchendo qualquer objectivo isolado da natureza 

intelectual ou moral, não encontrando qualquer verdade, não nos ajudando a cumprir qualquer dever e sendo, numa palavra, 

igualmente inadequada para fundamentar o carácter e para esclarecer a mente. Por influência da cultura estética, o valor 

pessoal de um ser humano ou a sua dignidade, na medida em que esta dependa apenas dele próprio, permanecem portanto 

ainda totalmente indeterminados, e nada mais se alcança do que uma possibilidade, aberta por parte da natureza, de que ele 

faça de si próprio o que quiser, tendo-lhe sido totalmente devolvida a liberdade de ser o que deve ser.  

Precisamente com isso terá porém sido alcançado algo infinito. Porque, se nos lembramos que tanto pela intimação unilateral 

da natureza, ao sentir, como pela legislação exclusiva da razão, ao pensar, lhe havia sido subtraída exactamente essa 
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encanto de tais efeitos. Poderá ter havido nevoeiros em Londres durante séculos. Imagino que sim. 

Mas ninguém os viu, e, portanto, nada sabemos deles: Não existiram até que a Arte os inventasse.» 

(1889: 42) 

Como se vê, por conseguinte, duas coisas são evidentes, a partir de O. Wilde: uma é a de que 

o realismo é impossível e um erro porque o ónus da representação fiel não cabe à Arte, mas sim a 

Vida, a Vida é que pode não ter copiado ou imitado a Arte e por isso «A Arte é o nosso protesto 

sanguíneo, a nossa tentativa galante de ensinar à Natureza o seu verdadeiro lugar.» (ibidem: 15); a 

outra é a de que, à arte, não pode ser cobrada uma missão ética, porque o seu reino é o da beleza e 

«Ser inspirador de uma ficção é ter mais importância que um facto», como é dito em «Pena, pincel e 

veneno», um segundo ensaio de 1889. É claro que, no limite, a tese de O. Wilde, que assinala a 

absoluta autonomia da obra de arte, face à pobreza e natureza monótona, bizarra e inacabada do 

mundo, pode ter duas consequências: uma positiva, outra negativa. A consequência positiva é a 

sugestão de que todos nós nos podemos transformar em obra de arte, é a nossa vida que é a obra de 

arte, em virtude da emulação ou imitação da arte, a vida de Wilde foi até certo ponto isto mesmo; a 

consequência negativa é a de que não existem limites éticos para uma missão tão nobre e não parece 

que a Beleza se detenha perante um punhal, entregando-se de coração aberto a esse punhal ou 

empunhando ela própria o punhal. 

 

5. «A ÉTICA E A ESTÉTICA SÃO UM» 

 

Eu tenho um tio de que gosto muito. O meu tio é solteiro (sempre foi), tem setenta tal anos e 

foi guarda-fiscal. Gosto muito do meu tio por várias razões, das quais assinalo apenas duas: a primeira 

é a de que, às vezes, o comportamento dele me surpreende de uma maneira irredutível; a segunda é a 

de que, há uns dias atrás, me fez compreender melhor a tese de Wittgenstein, acerca das coisas a que 

chamamos Estética e Ética.  

Começo pelo comportamento surpreendente. Quando andava no Seminário e depois vinha a 

casa de férias, o meu tio perguntava-me naturalmente pela minha performance escolar. De um modo 

geral, fui um bom aluno e dizia-lhe, mais ou menos orgulhoso, as notas que tinha tido. Sempre que 

tinha positivas, o meu tio não me dizia nada, tomando apenas nota do acontecimento; sempre que 

tinha negativas, o que passou, invariavelmente, a acontecer a Matemática, a partir aí do 7º ano, e 

depois, mais tarde e apenas uma vez, a Latim, no 10 º ano, o meu tio pegava numa nota de 1000$00 

e dava-ma. Aquilo não deixava de me surpreender e hoje, já sem relatório de notas a apresentar, o 

meu tio continua a surpreender-me, quando decide tentar-me, de tempos a tempos, com a frase «Não 

devias fazer isso», estando em causa uma coisa que, inequivocamente, devia fazer. Nunca me deu 

propriamente uma razão válida para isto. Passo agora ao facto que, relacionado com a história 

anterior, me fez compreender melhor Wittgenstein, a propósito de ética e estética. Há uns dias atrás, 

num almoço familiar, a minha mulher perguntou ao meu tio o que é que achava do cabrito assado. 

                                                                                                                                                     
liberdade, temos assim de encarar a capacidade que lhe é devolvida na disposição estética como a mais alta de todas as 

dádivas, como a dádiva da humanidade.» (F. SCHILLER, 1780: 77-78; 21ª carta) 
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Resposta do meu tio: «— Belíssimo!». Tal e qual, nada de «Está bom!» ou «Óptimo», «Uma delícia», 

mas simplesmente «Belíssimo».  

O meu tio não é propriamente um amante da gastronomia e, embora não sendo nada inculto 

e indiferente a algumas coisas que chamamos arte (lê muitos romances e não há ano que passe, ou 

quase, que não leia o D. Quixote), não é propriamente um consumidor comum de arte, nem julgo que 

se preocupe muito com o assunto. O caso é que, embora já tenhamos ido a museus juntos, em 

Portugal e na Espanha, já tenhamos assistido a peças de teatro e discutido o D. Quixote algumas 

vezes, nunca o ouvi dizer, relativamente a qualquer uma destas coisas, «Belíssimo». Em que é que isto 

se relaciona com Wittgenstein? É o que vamos ver.   

Para Wittgenstein, os maiores problemas e enigmas da filosofia e da vida, são problemas de 

linguagem, quer dizer, são problemas que decorrem ou da impossibilidade da linguagem nos servir 

adequadamente num dado momento, ou, e esta é a situação mais comum, de nós não conseguirmos 

utilizar a linguagem adequadamente, com propriedade e pertinência, ou de não compreendermos a 

sua lógica
14

. Assim, duas das coisas muito úteis, para as quais Wittgenstein nos alerta, são as de que 

muitos dos nossos problemas mais bicudos se resolvem a) se nós aprendermos, correcta e de forma 

completa e própria, as regras do funcionamento da linguagem, o léxico de uma língua e o contexto da 

sua aplicação e b) se olharmos bem para as frases que as pessoas produzem, quando estão a referir 

uma determinada coisa.  

Ora o que Wittgenstein notou, relativamente às frases que são produzidas, no contexto de 

juízos éticos ou estéticos, considerando uma determinada acção ou objecto, é que estas frases e os 

seus predicados tendem a ser muito instáveis, intermutáveis e relativos. É por isso, entre outras razões, 

que a ética e a estética são um, querendo isto dizer, entre outras coisas, que se tratam de contextos 

privilegiados para o nonsense, para ir para «lá do mundo e (…) para lá da linguagem com 

significação» (1929: 44). Exemplos de situações e frases éticas e estéticas são: uma pessoa diz, acerca 

de uma coisa, «Muito bem!», outra diz, acerca da mesma coisa, «Está mal»; uma diz «É belo!» outra 

diz «É feio»; o meu tio diz, relativamente ao cabrito assado, «Belíssimo», eu digo, relativamente a D. 

Quixote, «Belíssimo» e, para o cabrito assado ou para Jackson Pollock, «É bom»; o meu pai ficava 

contente com as minhas positivas e dizia «Continua assim» ou «Não fazes mais do que a tua 

obrigação», o meu tio dava-me notas de 1000$00, quando tinha uma negativa, e por aí fora.  

Há duas maneiras de resolver este imbróglio linguístico e valorativo. Uma é dizer, por 

exemplo, que o meu tio Chico empregou mal a palavra «Belíssimo» e que devia ter dito «Óptimo», mas 

isto não é propriamente transparente porque não parece que a minha mulher não tenha percebido 
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 Isto é, por exemplo, claro logo no Prólogo do Tratado Lógico-Filosófico — «Todo o sentido do livro podia ser resumido nas 

seguintes palavras: o que é de todo exprimível, é exprimível claramente; e aquilo de que não se pode falar, guarda-se em 

silêncio.» (L. WITTGENSTEIN, 1921-1961: 27) — e nestas proposições: 

«4. 003 As proposições e questões que têm sido escritas acerca de temas filosóficos não são, na sua maior parte, falsas mas 

sem sentido. Não podemos por isso responder a questões deste género mas apenas estabelecer a sua falta de sentido. As 

proposições e questões dos filósofos fundamentam-se na sua maior parte, no facto de não compreendermos a lógica da nossa 

linguagem. 

 (Elas são do género da questão de saber se o bem é mais ou menos idêntico que o belo.) 

 E não é surpreendente, que os mais profundos problemas não são de todo problemas. 

4. 0031 Toda a filosofia é ‘crítica da linguagem’» (ibidem: 53) 
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exactamente o que o meu tio disse e quis dizer, quando disse «Belíssimo», logo não se pode dizer que 

ele tenha utilizado mal a linguagem ipso facto.  

Este estado de coisas, acerca de valorações estéticas e éticas
15

, ou melhor, todos estes usos de 

linguagem, para lá das «fronteiras da linguagem», levaram Wittgenstein à conclusão de que os juízos 

estéticos e éticos não podem ser absolutos, podendo ser apenas relativos: …«nenhuma afirmação 

sobre factos pode alguma vez ser, ou implicar, um julgamento de valor absoluto.» (ibidem: 39). Mas 

isto, que nem parece mal, é problemático do ponto de vista epistemológico, lógico e ontológico, i. e., 

do ponto de vista do conhecimento, do valor de verdade desse conhecimento e do ser destas coisas a 

que se referem aqueles juízos. Quer dizer, se eu não posso dizer, acerca de determinadas coisas, frases 

que se constituem como juízos absolutos, por exemplo, relativamente a uma obra de arte, dizer 

«Belíssimo» ou «Horrível» e toda a humanidade tomar isso por verdadeiro, então o que é que posso 

realmente saber, num modo forte e lógico de saber, acerca disso? Por outro lado, não posso esperar 

que aquilo, com o qual todos concordamos ser verdade hoje, possa ser verdade amanhã. Mas então 

que verdade é esta? E que coisas são estas? Será que elas realmente existem? Se não concordamos 

com isto e decidimos que «Belíssimo» corresponde a um juízo estético absoluto, como às vezes 

pensamos, nesse caso teremos de considerar o cabrito assado uma obra de arte. E porque não, se a 

frase do meu tio não é constitutivamente agramatical? 

Wittgenstein, é claro, não negou que estas coisas, as coisas estéticas e éticas, existissem, 

chegou, pelo contrário, à conclusão de que, pese embora a natureza confusa das frases que se 

referem a essas coisas, as pessoas parecem atribuir-lhes, às coisas e às frases sobre elas, uma 

importância muito grande e isso não deixa de ser surpreendente. Mas isto, conclui, Wittgenstein, 

numa famosa conferência, que tenho vindo a citar, «A Lecture on ethics», é mais parecido com tipo de 

coisas e atitudes que as pessoas têm noutros contextos, por exemplo no domínio da Religião e da 

Literatura, do que no domínio de pensamento que constitui o instrumento privilegiado do 

conhecimento, a saber: a Lógica. Se calhar, então, todos nós somos fervorosamente religiosos e 

crentes sem o sabermos e esse é o único modo de nos relacionarmos com a arte. Temos fé, 

duvidamos, mudamos de crença, etc., mas não temos razões realmente objectivas para isso. Como diz 

Wittgenstein, procuramos o sentido do mundo fora do mundo e, realmente, se existe sentido, é lá que 

ele se encontra. Ir para lá do mundo é, por exemplo, ver o mundo como um milagre ou «admirar-se 

com a existência do mundo», ou considerar que um homem ou uma acção são absolutamente bons, 

ou que aquele quadro é belo. Utilizar frases, que dão expressão a estas atitudes, é ir para lá do mundo 

e uma «corrida contra as grades da nossa prisão» (ibidem: 44), porque, como é claro, nenhum destes 

modos de relação com o mundo é ditado pelo próprio mundo e estabelece qualquer relação com «o 
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 De facto, para Wittgenstein, não existe diferença entre estética e ética e isto, não porque haja propriamente uma relação 

identitária ‘positiva’ entre as duas, mas, sobretudo, porque ambas partilham o mesmo tipo de problemas de linguagem.  

A este respeito, é ainda obrigatório considerar as proposições 6. 41; 6. 42 e 6.421 do Tratado Lógico-Filosófico: 

«6.41 O sentido do mundo tem que estar fora do mundo. No mundo tudo é como é e tudo acontece como acontece, nele 

não existe qualquer valor – e se existisse não tinha qualquer valor. (...) 

6. 42 Por isso não pode haver proposições acerca da Ética. As proposições não podem exprimir nada do que é mais elevado. 

6. 421 É óbvio que a Ética não se pode pôr em palavras. 

A Ética é transcendental. 

(A Ética e a Estética são Um.)» (1921-1961: 138). 
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modo científico de ver um facto» (ibidem: 43). Os factos são apenas factos, não são bons nem belos. 

São factos e «O mundo é a totalidade dos factos» (idem, 1921-1961: 29) 

 

III. Do porquê de alguns casamentos e suas consequências 

 

Do meu ponto de vista, o aspecto fundamental do problema que temos vindo a tratar, a 

questão da arte e dos seus efeitos, corresponde, em muito, a um problema de natureza psicológica, 

senão mesmo psicanalítica. De um modo geral, as pessoas que vivem preocupadas com os objectos 

de arte — sobretudo os que ‘profissionalmente’ dependem deles, i. e., os teóricos, os críticos e os 

criadores, nas várias profissões possíveis do exercício daquelas competências e habilidades, por 

exemplo, criativos, professores, curadores, encenadores, críticos, coleccionadores, etc. — parecem não 

conviver bem com as ideias de que as coisas de que se ocupam e que fazem as suas delícias não têm 

propriamente uma utilidade, não obedecem propriamente a critérios, dependem fundamentalmente 

de uma coisa problemática como o gosto, podem não ter às vezes qualquer sentido, não cumprem a 

função X ou Y, como em Aristóteles. Então, aquilo que estas pessoas tendem a fazer é experimentar 

um casamento de conveniência, i. e., aliar este noivo sedutor, mas algo esfarrapado, enigmático e 

excêntrico, que é a arte, a uma noiva mais sofisticada e respeitável. Já falámos abundantemente de 

uma noiva respeitável, a ética, mas tem havido outras: a Ciência, por exemplo, ou a História, no final 

do século XIX, a Crítica e a Psicanálise, durante o século XX, já agora a Política, em inúmeras 

situações, e, muito recentemente, o Direito e a Religião. Sejam quais forem as noivas ou os noivos 

respeitáveis, os objectivos são sempre mais ou menos os mesmos: tornar os objectos de arte um 

bocadinho mais dignos, respeitáveis, definíveis e importantes e, objectivo colateral mas igualmente 

observável e relevante, poder falar de uma outra coisa (Ética, Ciência, História, Crítica, Psicanálise, 

Política, Direito, Religião) de uma forma mais livre, mas acerca da qual, na realidade, não se sabe 

grande coisa.  

Como na grande parte dos casamentos de conveniência, o casamento não corre muito bem: 

o noivo sedutor, esfarrapado, enigmático e excêntrico leva ao desespero a noiva respeitável e vice-

versa, não essencialmente porque os objectivos pretendidos não se verificam, mas exactamente porque 

se cumprem. Quer dizer, a simbiose nupcial é de tal modo eficaz que um dos noivos ou os dois 

tendem a desaparecer e a explicar-se nos termos do outro ou em termos completamente novos e 

diferentes: a Literatura, por exemplo, deixa de se chamar Literatura, passa a chamar-se Ciência da 

Literatura ou, mesmo, pasme-se, Semiótica; o Direito, por exemplo, deixa de ter este nome, passando 

privilegiadamente a chamar-se Legal Studies; a mera leitura, por sua vez, essa actividade 

excitantemente obsessiva, de sabor proustiano, deixa de existir e adquire o nome pomposo de ethical 

criticism, o Teatro deixa de ser o que pensávamos e passa a ser Performance, Vida ou mesmo 

instrumento terapêutico.  

Não querendo, de maneira nenhuma, afirmar que tudo isto é mau (não é de facto), quando 
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isto, no entanto, se percebe, é possível verificar três atitudes, que aliás podem coexistir com a dinâmica 

nupcial, anteriormente descrita, e estas definem, a meu ver, muito do que se passou durante todo o 

século XX e ainda se passa. Uma atitude é de natureza apocalíptica, outra, de índole essencialista e, 

finalmente, uma outra de âmbito sofista.  

A atitude apocalíptica, de genealogia nietzscheana, exibe triunfalmente um pessimismo que 

proclama o fim de certas coisas, entre as quais, a arte. É assim que ficamos a saber que, depois da 

morte de Deus, às mãos de Nietzsche, de Darwin e da Ciência, também a Literatura, para não falar 

da tragédia clássica e da chamada Comédia Antiga, já foi considerada defunta, por exemplo por Hans 

Magnus Enzensberger, no ensaio «Mediocridade e Loucura». Dois carrascos conhecidos da Literatura 

são a massificação do audiovisiual e, mais recentemente, a internet que, aparentemente e 

adicionalmente, conduzirá o livro ao seu estertor final. No domínio das artes plásticas, verifica-se 

também a morte da obra enquanto tal, às mãos da reprodutibilidade industrial dos objectos. 

Felizmente para nós, parece que nenhuma destas coisas realmente morreu e, por isso, não devemos 

ficar excessivamente deprimidos, embora argumentos, na realidade antigos, de filmes realmente 

recentes, apontem inclusivamente para uma outra morte: a morte do homem, como ser dotado de 

racionalidade e vontade, e a sua possibilidade como autómato. Falo, por exemplo, da série Matrix e de 

Existenz de D. Chronemberg, mas poderia também referir o tópico das ‘outras mentes’, no domínio da 

filosofia da mente, que, no fundo, se resume à questão intrigante de sabermos, realmente, se a nossa 

mente e a mente dos outros existem, uma vez que, nos termos de uma ciência neurológica, não 

parece ser pacífico identificar um órgão para o mental. 

A atitude essencialista opõe-se à apocalíptica, embora possa desembocar nela. Consiste 

aquela na crença de que os objectos de arte, os objectos que decorrem do exercício literário, das artes 

plásticas, da música, das artes performativas, etc., têm algo que permite autonomizá-los e que define 

a sua essência, o seu quid. Este ímpeto reveste-se habitualmente de um optimismo salutar, mas no 

domínio das artes tende a lançar-nos, muitas vezes, nos amargos braços da catástrofe teórica e prática 

e, às vezes, nos interessantes braços da perplexidade teórica e da radical surpresa prática. Esta atitude 

caracteriza-se, todavia, por uma acção, a meu ver, essencial, a saber: um esforço de atenção 

apurada, uma close reading, não a elementos exteriores ao objecto em si, os possíveis noivos, mas ao 

próprio objecto em si. O objecto de arte é assim preferencialmente entendido como autotélico, i. e., o 

seu fim está em si próprio e ele vale por si mesmo, não precisa de uma justificação outra que não se 

encontre em si. São conhecidas, e os exemplos pertencem às diferentes artes e a diferentes 

profissionais, acções que caracterizam a atitude essencialista: o esforço de Roman Jakobson (1896-

1982), e dos estruturalistas em geral, na definição e isolamento da função poética como marca de 

contraste da Poesia (i. e. da Literatura); a teorização de Walter Pater (1839-1894) acerca da ambição 

musical de toda a Arte; a teorização de Antonin Artaud (1896-1948) acerca da linguagem teatral, por 

oposição à linguagem falada e literária, e acerca do teatro do Bali; o esforço de artistas plásticos, 

como Frank Stella (1936), em demonstrar que uma pintura é «a flat surface with paint on it - nothing 

more»; a tentativa, mais ou menos generalizada, de todo o abstraccionismo em fazer ver que o objecto 

de arte é algo em si e que se constitui como expressão de si próprio e não de outra coisa; a teoria e a 
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prática arquitectónica de Louis I. Khan (1901-1974) que, nunca deixando de pensar que uma casa 

tem de ser qualquer coisa que se habita, vê na expressão da Forma, em sentido platónico, a missão do 

arquitecto e da sua obra, etc..  

Ora o que há de extraordinário em todas, ou quase todas, estas posições é justamente o facto 

de, quando pensamos estar perante algo que constitui a essência da coisa de que nos ocupamos, a 

literariedade ou a linguagem teatral, por exemplo, repararmos, com estupefacção e desânimo, que há 

outras coisas em que não reparámos que contêm ou podem conter também essa marca distintiva. 

Assim, percebemos, entre níveis distintos de pasmo e indignação, que, desse ponto de vista — i. e. do 

ponto de vista das supostas características intrínsecas, ou constitutivas, ou essenciais, de X —, não 

sabemos realmente a diferença entre a pérola literária que se esconde em ‘Ai flores, ai flores do verde 

pino’ e a ingenuidade literária que constitui ‘O meu coração palpita, / como uma batata frita’. 

Evidentemente, isto nem sempre é motivo de desânimo e muita da arte do século XX, o que Marcel 

Duchamp fez por exemplo, depende exactamente da percepção desse dilema e da sua demonstração 

irónica ou não. 

Perante isto, a pergunta persiste: como posso lidar com o objecto de arte e legitimá-lo, sem 

apelar a casamentos ou proclamar os efeitos benéficos, ou assim considerados, sejam éticos ou de 

outra ordem, desta coisa de que, todavia, tanto gosto, que faço ou que ensino? Infelizmente, não sei a 

resposta, mas a consideração de uma possibilidade de resposta conduz-me à terceira atitude: a 

sofista. Trata-se aqui de considerar a recepção (académica ou não, crítica ou não) dos objectos de 

arte como único elemento capaz de os legitimar e constituir num determinado espaço e tempo. 

Aludimos, já se vê, ao império dos argumentos da chamada Estética da Recepção e a 

desenvolvimentos mais recentes, por exemplo, na pessoa de um teórico americano chamado Stanley 

Fish. Para Fish, todos nós pertencemos e nos agrupamos em comunidades interpretativas com um 

certo poder retórico, que não passa apenas pelo discurso, mas também pela vida quotidiana e pelas 

acções típicas de cada comunidade interpretativa
16

. Parece que as pessoas que falam de teatro, ou de 

poesia, ou de economia, têm uma tendência para falar, animadamente e calorosamente, sobre coisas 

que são teatro, poesia e economia e que o fazem em espaços mais ou menos identificáveis, nos quais 

se encontram acidentalmente ou por acordo prévio. Concordando ou não, estas pessoas alimentam e 

produzem um discurso, feito de acções e palavras, acerca das coisas que os ocupam. Conversam 

animadamente sobre essas coisas sem que o pressuposto fundamental das suas conversas seja o de 

saberem se estão realmente a falar dessas coisas, mas assumindo que estão realmente a falar dessas 

coisas. (Isto não quer dizer que às vezes não cheguem à conclusão que estavam enganados.) Todas 

estas pessoas, criadores, críticos, consumidores, curiosos, leigos, etc. são de algum modo opinion 

makers, mas há uns que têm mais poder retórico do que outros (sem que isso decorra 

necessariamente de uma teoria da conspiração especial) e, por isso, creditam uma determinada 

                                                 
16

 As referências fundamentais são: 

Stanley Fish, Doing What Comes Naturally — Change; Rhetoric, and the Practice of Theory  in Literary and Legal Studies, 

Oxford, Clarendon Press, 1989. 

Stanley Fish There’s No Such Thing as Free Speech and It’s a Good Thing Too, New York, Oxford: Oxford U.P. 1994. 
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interpretação sobre X, i. e., legitimam X, na realidade, constituem-no, e, às vezes, até dão conselhos 

sobre X e constroem teorias sobre X.  

A meu ver, não há nada de mal nisto, embora isto possa parecer estranho. Não há nada de 

mal porque esta é condição da nossa existência: quando eu quero saber o que é uma ferragem ou 

uma determinada ferramenta, uma chave catraca reversível, encaixe  3/8, digamos, e estou no Porto, 

dirijo-me à Rua do Almada; se estiver em Lisboa, vou à Rua dos Fanqueiros. Pensando bem, contudo, 

talvez isto não me deixe completamente feliz. É que agora, na Rua do Almada, há imensas galerias de 

arte, onde antigamente só havia lojas de ferragens, e, na Rua dos Fanqueiros, parece que há muitas 

lojas de roupa, que teria alguma dificuldade em ter no meu guarda-roupa. 

 

IV. A minha posição acerca de arte & efeitos 

 

Já toda a gente percebeu que a minha tese acerca da arte é a de que não só ela não tem 

efeitos, num sentido forte e importante de ter efeitos, por exemplo efeitos éticos ou ideológicos, como 

seria, a meu ver, muito mau que os tivesse. Se mesmo assim parecer tê-los e for uma coisa de gosto 

(penso, por exemplo, no desconforto que me causam os filmes de Leni Riefensthal (1902-2003) de 

que muito gosto), não julgo que esses efeitos sejam aquilo que, em definitivo, me vai modificar 

relativamente à formação do meu carácter, no que àquele aspecto diz respeito. Talvez esteja 

enganado, mas duvido que a população neo-nazi portuguesa surja em massa cada vez que na 

Cinemateca é dedicado um ciclo de cinema a Leni Riefensthal. Infelizmente, parece haver outros 

lugares, outros meios e outras acções bem mais eficazes e perigosas. De um outro ponto de vista, 

parece que já quase ninguém lê romances neo-realistas e que Brecht, pelo contrário, continua a ser 

representado na Broadway. 

Como me relaciono então com os objectos de arte e como os justifico para mim? 

Sem querer parecer ingénuo, nem complicado, diria que me relaciono com eles porque 

sempre me pareceu que me ensinavam coisas, sem parecer que me estavam a ensinar fosse o que 

fosse que não pudesse aprender noutro lugar, com a diferença de este último não ser tão agradável.  

Em segundo lugar, diria que sempre me intrigou a razão por que uma coisa inanimada ou 

ficcional é capaz de despertar em mim as emoções mais fortes e considero que isto delimita os 

contornos da minha própria racionalidade, porque, de um ponto de vista filosófico, isso é, a meu ver, 

profundamente irracional.  

Por último, diria que, cada vez mais, me parece que a relação com os objectos de arte é muito 

parecida à relação que temos com as pessoas e, por isso, não tenho problemas em admitir que, sendo 

a relação com a arte muitas vezes descrita como uma relação pessoal, então isso supõe que esses 

objectos são, de algum modo, pessoas ou partilham alguns dos seus predicados, ainda que seja por 

analogia. Ora, à partida, eu não espero nada de muito especial de uma determinada pessoa, nem 

desconfio dela. Em geral, sou aquilo que se designa por cortês e deferente, querendo isto dizer, em 

primeiro lugar, que falo com ela e parto do princípio que ela também o pode fazer e que, se o fizer, 

está a ser sincera. O resto logo se vê e resulta de uma empatia com o outro e de uma aprendizagem 
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do outro. Há contudo algumas pessoas de que gosto, outras de que não gosto, outras de que aprendi 

a gostar, algumas que amo, outras de que ainda gosto mas já morreram, outras das quais já me 

esqueci, outras que esqueci, outras acerca das quais falo muito, outras com as quais falo muito. Julgo 

que com as outras pessoas, e em relação a mim, deve acontecer mais ou menos o mesmo. Se puder 

fazer algumas destas coisas com os objectos de arte, isso para mim já basta. 
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* Este texto constítui o primeiro rascunho dos autores de um projecto que, entretanto, teve os 

melhores desenvolvimentos e se encontra em fase final de implementação. O seu interesse é, por 

conseguinte, arqueológico. O Doutoramento em Artes será um curso pluridisciplinar, resultante de 

uma parceria entre a Universidade de Lisboa e o Instituto Politécnico de Lisboa, com a 

participação da Escola Superior de Teatro e Cinema, da Escola Superior de Música de Lisboa e da 

Escola Superior de Dança.  
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I 

A ACTUAL SITUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E O GRAU DE DOUTOR 

 

PREÂMBULO 

 

O actual processo de implementação do Processo de Bolonha permite assinalar quatro 

aspectos evidentes que alteraram já de forma indelével o panorama do ensino superior politécnico 

e universitário em Portugal: 
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- A mobilidade, como conceito estruturante da filosofia de ensino de Bolonha, sendo 

derivado da ideia de um espaço geo-político e económico europeu comum, introduz um novo 

paradigma do saber que assenta na optimização do diálogo e das linguagens e na homologia 

relativa e cooperação curricular e institucional; 

- A optimização dos planos curriculares e dos cursos serve uma estratégia de 

reposicionamento científico e pedagógico e serve uma estratégia de racionalização dos recursos; 

- A ênfase no objectivo de uma formação profissionalizante, no primeiro ciclo, 

privilegiadamente composto por seis semestres, e, em muitos casos, também no segundo ciclo, 

composto maioritariamente por quatro semestres, define claramente a preocupação fundamental 

que subjaz / deve subjazer ao ensino superior e tende a paliar a assimetria entre o ensino superior 

politécnico e o ensino superior universitário, aproximando, em certos casos, o último do primeiro, 

no que aos objectivos fundamentais daqueles dois ciclos diz respeito, e reservando-lhe, 

adequadamente, a ministração exclusiva do terceiro ciclo; 

 - A observância dos princípios fundamentais de Bolonha resulta na ideia de uma efectiva 

democratização de todos os graus académicos, sujeitos evidentemente a condições de acesso e 

oferta, mas não a pressupostos de classe, de especificidade científica, académica ou profissional, 

de inflexibilidade curricular, de tradicionalismo académico, etc.  

Assinalar estes aspectos, permite pensar as suas evidentes consequências positivas, que aliás 

são já visíveis, e acautelar efeitos putativamente negativos. Assim, a ideia de mobilidade não pode, 

parece-nos, esvaziar a especificidade de experiências curriculares que têm uma identidade e uma 

justificação consolidadas; a racionalização dos recursos deve decorrer, em primeiro lugar, dos 

novos desenhos curriculares e justificação da sua pertinência, da consideração da especificidade e 

das diferentes áreas, e só depois de outros objectivos; a ênfase na formação profissionalizante não 

pode abdicar em absoluto da sólida e essencial formação teórica e científica e da utilidade desta 

formação no exercício pleno da profissão; a democratização do acesso e oferta dos diferentes 

graus académicos não pode confundir-se com um ambiente de injunção académica, profissional e 

social, relativamente à ‘inevitável’ obtenção dos mesmos, justificando-se assim, fruto de uma 

necessidade a que é premente dar a resposta mais rápida possível, uma forma resiliente a 

mudanças (ou, pior ainda, uma verdadeiro mercado do grau), em desfavor de uma substância 

que, antes de mais, deve decorrer de uma auscultação dos diferentes agentes do ensino.  

É no contexto deste último aspecto, que evidentemente assume maior justificação no que à 

obtenção do grau de Doutor diz respeito, que se integra o actual Projecto Para a Criação do 

Futuro Doutoramento em Artes. Este projecto resulta, não apenas da consideração da situação 

portuguesa e das suas contingências, mas também de uma investigação realizada no contexto de 

novos programas curriculares no âmbito do Doutoramento, em áreas artísticas, que estão a ser 

realizados nos USA, no Canada e em algumas universidade europeias, nomeadamente francesas. 

A nossa proposta não surge por conseguinte sem fundamento interinstitucional, considerando 

boas práticas já existentes nesta área e o estado das questões que as mesmas envolvem. Dessa 

investigação se apresentam alguns exemplos, retirados da Internet, em anexo.  
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Em síntese, a implementação do Processo de Bolonha resulta numa profunda reestruturação 

da filosofia e da estrutura dos diferentes planos curriculares e graus académicos, da configuração 

e definição da especificidade académica das respectivas instituições, dos âmbitos de ensino e 

formação e da configuração dos seus agentes, da configuração estável dos corpos docentes, no 

que à formação e carreira diz respeito.  

Relativamente ao último aspecto e considerando, em particular, a prática artística e o caso 

das escolas artísticas, é injuntivo acautelar a especificidade desta prática e do ensino prestado por 

estas escolas, ensino artístico, e, por isso, a natureza, também específica, dos seus agentes, 

nomeadamente, os criadores, os artistas e os professores. O desejo e a exigência de uma 

formação académica avançada não podem, por consequência, colidir com uma inflexibilidade e 

tradicionalismo académicos, relativamente à suposta configuração do terceiro ciclo e ao grau 

correspondente, mas decorrer da especificidade da formação e prática artística, que a 

Universidade não pode considerar secundária, face a uma investigação académica convencional, 

nem pode deixar de tomar como ponto de partida para a definição exacta do objecto que 

qualificará e tornará possível essa formação académica avançada, no domínio das artes. 

É neste sentido também que interpretamos as indicações constantes do Decreto Lei n.º 

74/2006, de 24 de Março, relativamente à necessidade de uma reflexão aprofundada no contexto 

da especificidade da área artística, integrando este documento no seu âmbito:  

Na definição dos objectivos e condições para a atribuição de cada um dos graus 

académicos procurou ter-se em consideração as especificidades das diferentes áreas, 

designadamente da área artística. Esta é, porém, uma área sobre a qual é indispensável realizar 

uma reflexão aprofundada, que se irá promover de imediato, tendo em vista criar as condições 

mais favoráveis ao seu desenvolvimento no quadro do ensino superior, a exemplo da evolução 

entretanto registada noutros países. 

 

CAPÍTULO I 

O GRAU DE DOUTOR E AS ESCOLAS ARTÍSTICAS 

 

O grau de Doutor obtido nas universidades portuguesas resulta de um curso de formação 

avançada e de uma tese sobre um domínio particular do saber, em que a ênfase é essencialmente 

teórica e crítica.  

Até às alterações na índole e estrutura do Ensino Superior, introduzidas pela implementação 

do Processo de Bolonha, que ainda se encontra em curso, a obtenção do grau de Doutor decorria, 

maioritariamente, da necessidade de uma formação avançada, em virtude de uma progressão nos 

curriculum e carreira académica, que a tradição reservava, sobretudo, aos professores 

universitários. Embora a generalização dos cursos de Mestrado tenha alargado o contexto dos 

candidatos a cursos de Doutoramento, para lá do âmbito estritamente relacionado com uma 

carreira académica, não existiu nem existe ainda em Portugal uma tradição de obtenção do grau 

por parte de não académicos. Não existe também uma tradição de obtenção do grau por parte 
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dos professores dos institutos politécnicos e das escolas superiores que prestam uma educação 

artística, técnica, tecnológica e de mediação, situação que se verifica também em instituições de 

ensino superior similares, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nalguns casos, existem 

graus académicos específicos caracterizadores das áreas em apreço, como é o caso do Master in 

Fine Arts (MFA), nos USA e na Inglaterra. É, no entanto, evidente que esta situação está a mudar, 

por razões de ordem diversa, algumas delas já referidas, e que essa mudança se faz sentir em 

primeiro lugar no contexto da docência no ensino superior e exige uma adequação e uma nova 

filosofia para o terceiro ciclo de ensino superior, à semelhança do que já aconteceu no âmbito da 

Licenciatura e do Mestrado. Por conseguinte, embora este documento apresente um projecto de 

Doutoramento em Artes, que obviamente poderá ser realizado por quem reúna as condições de 

acesso para o efeito, é evidente que é a situação específica dos professores de artes que promove 

este projecto. 

 A situação portuguesa actual, e considerando agora o âmbito estrito dos professores de artes, 

deve-se fundamentalmente aos seguintes aspectos: 

- à natureza dos objectos que constituem as áreas de interesse e aos mecanismos criativos que 

possibilitam a sua existência; 

- ao estatuto que configura a própria carreira do artista; 

- à consideração que a formação nestas áreas se sustenta numa experimentação sistemática de 

práticas e métodos e na necessidade de realização de objectos que são o modo de expressão do 

pensamento do artista e o sustentáculo da sua reflexão e formação; 

- à consideração que a prática docente nestas áreas, embora dependente de uma sólida formação 

teórica, depende da aprendizagem prática e da realização laboratorial e oficinal de objectos, cuja 

aprendizagem e construção só pode ser ministrada por pessoas com relevante curriculum 

profissional no exercício de objectos artísticos; 

- ao propósito fundamental da aprendizagem ministrada por estas instituições, a saber e como 

está expresso na lei e subjaz aos pressupostos de Bolonha, uma aprendizagem que claramente 

enfatiza uma formação profissional dos alunos. 

Assim, constitui procedimento corrente do ensino superior no contexto das áreas artísticas, 

procedimento devidamente enquadrado pela lei e sustentado pelos Conselhos Científicos das 

instituições em causa, a consideração não apenas dos perfis literários e académicos, mas também, 

e sobretudo, de currículos profissionais, de reconhecido mérito no contexto artístico, para efeitos 

do exercício da docência e progressão na carreira, tendo além disso os professores de quadro 

prestado provas públicas de acesso, com um júri composto por membros internos e externos. A 

configuração do corpo docente destas instituições de ensino superior tende a ser o seguinte ou é 

pois o seguinte: os professores de áreas teóricas possuem uma formação académica convencional 

e são detentores dos graus de Mestre e Doutor, realizando ou não uma actividade prática em 

estruturas exteriores ou autonomamente; os professores das áreas práticas não detêm as mesmas 

habilitações e graus académicos, mas possuem um curriculum considerado relevante na produção 

de objectos artísticos, justificando-se a sua actuação docente neste curriculum e na sua actividade, 
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que permitem a sua definição como especialista na área em apreço. Relativamente a este último 

aspecto, é absolutamente necessário e urgente, por exemplo, qualificar este tipo de trabalho 

criativo e artístico, muitas vezes, com alcance nacional e internacional, como equivalente ao 

trabalho de investigação académica e sua divulgação. Só assim o professor de artes poderá 

cumprir cabalmente critérios de avaliação de desempenho, sem abdicar por completo da prática 

que consubstancia e evidencia o seu saber, sem criar obras para demonstrar teorias, sem realizar 

uma investigação, para apenas cumprir um imperativo de formação, com reflexos na carreira. 

 

CAPÍTULO II 

ENSINO POLITÉCNICO SUPERIOR ARTÍSTICO E ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO 

 

A situação anteriormente descrita, embora correspondendo e servindo, pelo menos até agora, 

os princípios pedagógicos e científicos, subjacentes à natureza, ao funcionamento, função e 

propósito da educação nestas áreas, encontra cada vez mais dificuldades. Estas dificuldades, 

muitas delas decorrentes da reestruturação do ensino superior levada a cabo pela implementação 

do Processo de Bolonha, compreendem os seguintes âmbitos: institucional; formação; 

configuração dos objectos que constituem a formação; carreira profissional. 

Do ponto de vista institucional, e dada a natureza estrutural e de princípios cada vez mais 

uniforme, entre os três ciclos, e respectivos graus, que compreendem a formação a nível superior, 

torna-se inevitável e, por isso, injuntivo a uniformização das categorias profissionais dos docentes 

do ensino superior e politécnico. Este aspecto torna-se evidentemente muito mais acutilante, 

perante a perspectiva de fusão ou integração dos docentes de um determinado subsistema de 

ensino superior no sistema de ensino superior universitário. Não se opondo liminarmente a esta 

exigência e aos procedimentos académicos que a mesma implica, os professores do ensino 

superior politécnico, e muito concretamente os professores de áreas artísticas, exigem sim a 

consideração da sua especificidade e das suas carreiras e, por isso, o desenho de uma formação 

académica adequada aos seus interesses, à sua prática e aos seus saberes. 

Só a eficaz definição do que se refere no final do parágrafo anterior, permitirá a resolução 

cabal de um problema que caracteriza a situação actual do ponto de vista da formação e que 

tenderá a agudizar-se, caso não sejam tomadas as medidas que se impõem e aqui se sugerem. 

Por um lado, a maioria dos professores do ensino superior artístico, cuja actividade docente se 

reporta a áreas práticas, não se sente motivada a realizar um curso de Mestrado ou 

Doutoramento, uma vez que os modelos privilegiados da investigação e da configuração destes 

cursos foram, pelo menos até ao momento presente, fundamentalmente teóricos. Isso não 

acontece, é certo, no novo desenho curricular dos segundos ciclos e na investigação levada a cabo 

nas ciências exactas e em laboratórios, mas não existem indicações claras relativamente à 

configuração dos percursos de formação e objectos que permitam, por exemplo, a obtenção do 

grau de Doutor, por parte de um artista plástico, um actor, um bailarino, um encenador, etc.. É, 

no entanto, certo que a obtenção deste grau se afigura cada vez mais como uma exigência para 



 

 

212  

 

estes profissionais, especialmente se forem docentes do ensino superior e pretenderem uma 

formação e o exercício de uma carreira, sendo além disso um direito e correspondendo, muitas 

vezes, a um desejo de formação. Por outro lado, a não definição de modelos adequados de 

formação académica avançada nestas áreas tem conduzido alguns professores e candidatos, cuja 

actividade profissional ou de investigação se relaciona com a experimentação e realização de 

objectos artísticos, técnicos, tecnológicos e de mediação à frequência de um curso de Mestrado ou 

Doutoramento para a mera obtenção do grau, sem que, no entanto, esse procedimento 

corresponda e cumpra princípios básicos de investigação, realização intelectual e artística, aos 

quais a consecução de qualquer Curso deveria dar resposta.  

Do parágrafo anterior, deduz-se evidentemente a necessidade de configuração dos percursos 

curriculares e objectos que podem e devem constituir uma formação académica avançada, 

nomeadamente, a conducente ao grau de Doutor em Artes. Se é certo que esta definição não 

pode ser meramente decalcada dos regulamentos académicos, referentes à obtenção deste grau, 

ou definida pelos seus agentes, também não constitui exigência para os docentes do ensino 

superior artístico que a mera consideração curricular profissional e sua creditação científica e 

académica, embora sendo grosso modo o que até agora lhes fora exigido, transcendendo, por 

conseguinte, a actual situação as suas expectativas de formação e profissionais, constituam 

quesito necessário e suficiente para a obtenção do grau de Doutor em Artes. A configuração dos 

percursos curriculares e objectos que podem e devem constituir uma formação académica 

avançada nas artes constitui-se, além do já referido, como de absoluta pertinência para a 

construção e justificação institucional e financeira de projectos e objectos que enquadrem o 

âmbito da investigação em artes, transcendendo obviamente o seu âmbito estritamente teórico.  

A uniformização das carreiras profissionais dos docentes do ensino superior politécnico e do 

ensino superior universitário não deverá corresponder apenas a uma uniformização formal que, 

anulando especificidades e rentabilizando os recursos humanos e materiais, acentua 

eventualmente clivagens dentro de e entre instituições. Isso só acontece se a todos os 

intervenientes se possibilitar a mesma relevância e visibilidade social, científica e académica, sem 

que as especificidades sejam objecto de valoração qualitativa, inter pares, de modo a que as 

mesmas sejam preservadas e não objecto de obliteração, pois só assim é possível justificar a 

necessidade de uma educação nas áreas em apreço.  

 

CAPÍTULO III 

PERÍODO DE INSTALAÇÃO 

 

  Atendendo pois ao anteriormente exposto, ao desejo de formação de qualquer cidadão, 

às exigências de formação académica avançada de docentes do ensino superior, decorrentes da 

implementação de Bolonha, e à necessidade de equiparação de profissionais e instituições, o que 

já constitui uma realidade em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, é absolutamente 

obrigatória a consideração da realização de um Doutoramento em Artes, que, embora ministrado 
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ou tutelado pelos estabelecimentos autorizados ao conferimento do grau, as universidades, 

reconheça, respeite e se oriente não só para as especificidades do ensino superior artístico e dos 

seus agentes, mas sobretudo para a natureza do que é a prática artística e do que constitui a 

formação e a investigação no âmbito desta prática. Tal resulta não apenas da verificação de um 

princípio elementar da constituição de qualquer curso ou projecto de trabalho, mas também da 

própria ausência de profissionais, devidamente habilitados nestas áreas, nos moldes em que agora 

os propomos, e aos quais cabe agora não apenas ser objectos da formação, mas sujeitos da 

mesma.  

De facto, esta é também uma responsabilidade das universidades que assumirem este 

compromisso, a saber, encontrar no seu corpo docente e discente a configuração final do que 

constitui a obtenção do grau de Doutor em Artes, agilizando-se, para isso, um período de 

instalação, com uma valência também propedêutica, que permita a formação de doutores e a 

sua integração devida na carreira académica e profissional.  

Este período de instalação, para a formação de doutores em artes, especialmente concebido 

para a estabilização de um corpo considerado necessário e suficiente, para o funcionamento 

adequado e integrado das instituições, deve prever: 

a) a intervenção privilegiada dos agentes académicos que já detêm o grau de Doutor, em 

áreas teóricas, afins ou subsidiárias das áreas práticas, cujos profissionais pretendem a obtenção 

do grau, e provenientes de instituições onde essa aprendizagem era levada a efeito;  

b) a intervenção de professores doutores, que pertencem a universidades, nacionais e / ou 

estrangeiras, que apresentam programas específicos de evidente relevância numa determinada 

área artística, independentemente do método de abordagem ser teórico e / ou prático; 

c) a própria participação dos professores, na qualidade de especialistas, que pretendem obter 

o grau, mediante reconhecimento da creditação de que o seu curriculum profissional já foi 

objecto, através de provas públicas.  

O acesso a este Doutoramento em Artes e a respectiva obtenção do grau não devem 

encontrar qualquer espécie de condicionamento, no que aos professores das escolas superiores de 

áreas artísticas diz respeito, uma vez que a sua habilitação artística e científica deve considerar-se 

como assegurada a priori.  

Aliás, a legislação, referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor — Deliberação 

nº 1506/2006, da Reitoria da Universidade de Lisboa, publicada no Diário da República 2ª Série 

nº 209, de 30 de Outubro de 2006, prevê o conferimento do grau de doutor «aos que 

demonstrem d) Ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação original, ou de 

produção artística que tenham contribuído para o alargamento das fronteiras do conhecimento, 

das artes e da cultura e que mereçam a divulgação nacional ou internacional em publicações com 

comité de selecção ou em manifestações culturais e artísticas de elevado nível» o que, 

independente de ser considerado uma condição de acesso ou um pressuposto decorrente da 

formação que conduz à obtenção do grau, implica a consideração do trabalho artístico como 

essencial na formação do conhecimento e equipara-o, desse ponto de vista, ao trabalho de 
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investigação, prevendo a mesma alínea modelos diferenciados de publicação / realização desses 

trabalhos. 

Em casos considerados excepcionais, relacionados como o reconhecimento público de um 

mérito artístico, com o percurso docente e institucional, com a natureza de provas prestadas, com 

a idade dos candidatos, o órgão máximo da instituição de ensino superior, conferente de grau, 

poderá considerar suficiente a verificação do curriculum e sua discussão pública ou não, para a 

obtenção do grau ou para uma integração condizente na carreira académica. 

 

II 

DOUTORAMENTO EM ARTES 

 

PREÂMBULO 

 

Sem prejuízo dos procedimentos julgados adequados à efectivação do período de instalação, 

que em lugar específico se sugere, e que obedece a objectivos específicos, nomeadamente, ao 

objectivo de estabilização e integração de um corpo docente, com uma formação, uma tradição 

de formação e habilitações, consideradas adequadas até ao momento, o Conselho Científico da 

Escola Superior de Teatro e Cinema apresenta a seguinte proposta de criação e funcionamento do 

Doutoramento em Artes. 

 

DEFINIÇÕES, ESTRUTURA E ÂMBITO 

 

No caso específico das chamadas Artes do Espectáculo, o grau de Doutor em Artes obtém-se 

nas áreas de especialização de Teatro, Cinema, Dança e Música e decorre idealmente do grau de 

Mestre nas mesmas áreas, partilhando recursos, programas curriculares e funcionamento 

estrutural. 

A estrutura que agora se propõe sugere que, e no caso das áreas artísticas, deve passar a ser 

consagrada a existência de «duas naturezas formativas na componente de trabalho autónomo», 

situação que apenas se verifica para a obtenção do grau de mestre, decorrendo daí um trabalho 

final diferenciado, a saber:  

- uma dissertação científica, se o programa realizado pelo aluno tiver sobretudo uma 

orientação teórica;  

- uma tese, constituída pela concepção, criação e apresentação de um objecto artístico 

original, acompanhada de enquadramento, justificação e reflexão crítica e teórica. 

 

GRAU DE DOUTOR 
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1. O grau de Doutor comprova a realização de uma contribuição inovadora e original para o 

progresso do conhecimento e das artes, um alto nível cultural numa determinada área artística 

e a creditação para realizar trabalho artístico independente. 

2. O grau de Doutor é concedido com referência ao ramo artístico e/ou científico em que se 

insere a respectiva prova. 

3. Os ramos artísticos e/ou científicos em que o estabelecimento de ensino superior concede o 

grau de Doutor serão aprovados pelo órgão estatutariamente competente. 

 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

O Doutoramento em Artes supõe uma frequência e aprovação num programa curricular, 

denominado curso de formação avançada, e propõe uma formação, decorrente da frequência e 

aprovação deste programa curricular, teórico e prático, de quatro semestres de residência. Além 

disso, 

a) no caso de o aluno pretender uma formação e orientação essencialmente académicas e 

teóricas, a obtenção do grau depende da escrita de uma dissertação científica 

original,  

b) no caso de o aluno pretender a integração do seu discurso e da sua prática artística no 

contexto de uma reflexão estética que justifique esse a pertinência e originalidade desse 

discurso e dessa prática, a obtenção do grau depende da realização de uma tese, 

constituída pela concepção, criação e apresentação pública de um objecto 

artístico original e pela escrita de um enquadramento desse objecto, justificação 

e reflexão críticas e teóricas. 

Nos casos, relativamente aos quais o órgão científico da instituição de ensino superior, 

conferente de grau, assim determine, o candidato, docente ou não do ensino superior e da 

instituição onde pretende obter o grau, poderá ser 

a) responsável directo pela realização de uma parte da componente curricular 

correspondente à formação prática, antecipando assim a produção do objecto  

b) artístico que constituirá parte da sua da sua tese; 

c) realizar essa formação prática no exercício da sua própria docência na área em questão.  

d) A estrutura específica do curso de formação avançada, as suas unidades curriculares, 

obrigatórias e opcionais, e a respectiva creditação a obter serão objecto de definição por 

parte dos órgãos competentes e mediante participação de todos os agentes. 

 

ACÇÕES DE COORDENAÇÃO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO DOUTORAMENTO 

 

1. Sempre que a natureza do doutoramento o justifique, poodem ser realizados doutoramentos 

envolvendo diferentes instituições de ensino superior, as quais devem estabelecer, para o 

efeito, os instrumentos de coordenação necessários. 
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HABILITAÇÃO DE ACESSO 

 

1. Podem candidatar-se ao grau de Doutor: 

a) Os titulares do grau de Mestre ou equivalente legal; 

b) Podem também candidatar-se ao grau de Doutor os detentores do grau académico de 

Licenciado ou equivalente legal detentores de um currículo artístico, científico, profissional e 

escolar, que seja reconhecido e ateste a capacidade para a habilitação ao grau de Doutor; 

c) A situação exposta na alínea b) carece de certificação do currículo por parte de profissionais 

ou instituições representativas das áreas de proveniência do candidato ou de apreciação e 

aprovação superiores pelo órgão competente do estabelecimento de ensino superior que 

confere o grau ou de ambos; 

d) Em casos excepcionais em que os candidatos não preencham qualquer das situações descritas 

nas alíneas a) e b), o Conselho Científico pode propor ao candidato a frequência de um ano 

probatório do curso de doutoramento. A frequência deste ano probatório não possibilita a 

obtenção de créditos por aprovação em seminários frequentados, atestando apenas a 

possibilidade de candidatura ao grau de Doutor em Artes; 

e) A apreciação positiva da frequência do ano probatório supõe a candidatura ao grau de Doutor 

em Artes no ano lectivo imediatamente posterior ao ano probatório. 

 

 

CANDIDATURA 

 

1. Os candidatos ao ciclo de estudos conducente ao grau de Doutor em Artes devem apresentar 

um requerimento, dirigido ao órgão científico estatutariamente competente do 

estabelecimento de ensino superior que confere o grau, formalizando a sua candidatura à 

obtenção do grau. 

2. Do requerimento deve constar, para além do curriculum vitae, a referência ao área artística 

e/ou científica na qual o doutoramento será realizado, ao(s) professor(es) escolhido(s) para 

orientação da tese de natureza prática, ou da dissertação, e as declarações de aceitação dos 

orientadores. 

 

ACEITAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

1. A decisão sobre o requerimento de candidatura deve ter lugar nos 30 dias subsequentes à sua 

entrega salvo relativamente ao disposto na alínea d) do número1 do item Habilitação de acesso. 

2. A aceitação da candidatura ao ciclo de estudos conducente ao grau de Doutor implica o 

registo provisório da tese e a designação pelo Conselho Científico da faculdade de um orientador / 

orientadores que acompanha(m) o candidato ao longo do seu percurso de doutoramento 



 

 

217  

 

3. A recusa de candidatura tem de ser fundamentada e apenas pode assentar na falta dos 

pressupostos legalmente exigidos. 

4. Quando o candidato se apresente a doutoramento ao abrigo do disposto da alínea b) do 

número 1 do item Habilitação de acesso, a deliberação do órgão competente pode ser 

condicionada a maioria qualificada. 

 

DURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

1. A obtenção do grau de Doutor em Artes não deve ultrapassar o período de dez semestres, 

tendo idealmente o curso de formação avançada a duração de um máximo de quatro 

semestres e, independentemente do seu formato, a realização da tese de doutoramento uma 

duração de um máximo de seis semestres. Nos casos em que o aluno é dispensado da parte 

curricular do curso de doutoramento, a obtenção do grau não deve ultrapassar os seis 

semestres. 

2. O curso de formação avançada, teórico e prático, tem um formato variável, podendo ser 

constituído por um curso com componente curricular numa determinada área artística e/ou 

científica, pela frequência de um conjunto de unidades curriculares integradas nos estudos 

pós-graduados, pela participação em projectos de investigação reconhecidos pelo Conselho 

Científico ou pela realização de um plano de trabalhos com supervisão. 

3. Desde o início do curso de formação avançada, cada aluno deve ter um orientador, que o 

aconselha na organização dos seus estudos e na definição de um plano individualizado de 

formação. 

4. A conclusão do curso de formação avançada define-se pela obtenção de um determinado 

número de créditos ECTS (european credits transfer system), aprovado pela Conselho Científico 

da faculdade. 

5. A obtenção do grau de Doutor em Artes não deverá ultrapassar o prazo máximo de dois 

semestres, após a entrega da tese. 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA 

 

A avaliação do aluno, a sua expressão, as modalidades e a consideração de casos 

excepcionais são definidas pelo Conselho Científico dos estabelecimentos de ensino envolvidos na 

ministração do Curso. 

 

MINISTRAÇÃO DO ENSINO 

 

1. O plano curricular do curso deve ser ministrado por professores com o grau de Doutor, em 

áreas teóricas, afins ou subsidiárias das áreas práticas, cujos profissionais pretendem a 

obtenção do grau, e provenientes de instituições onde essa aprendizagem era levada a efeito; 
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2. A ministração de programas curriculares de um Doutoramento em Artes depende também da 

intervenção de professores doutores, que pertencem a universidades, nacionais e/ou 

estrangeiras, que apresentam programas específicos de evidente relevância numa determinada 

área artística, independentemente do método de abordagem ser teórico e/ou prático; 

3. No período de instalação do curso, o plano curricular do curso supõe a participação dos 

professores, na qualidade de especialistas, que pretendem obter o grau, mediante 

reconhecimento da creditação de que o seu curriculum profissional já foi objecto, através de 

provas públicas. 

 

 

 

REGISTO DO TEMA E DO PLANO DO TRABALHO ARTÍSTICO 

 

1. Os candidatos devem proceder ao registo definitivo, no Conselho Científico, do tema da tese 

de doutoramento e do respectivo plano, independentemente do formato adoptado, após a 

aprovação no curso de formação avançada, com uma classificação mínima de Bom ou de 14 

valores. 

2. Nesta ocasião, o Conselho Científico confirma a designação do orientador ou orientadores 

para acompanhar os trabalhos preparatórios da tese, tendo em consideração o formato 

específico da tese a realizar, e sob proposta do orientador ou do aluno, designa um novo 

orientador 

3. Alterações não previstas implicam a sua descrição em documento próprio e são submetidas à 

apreciação do Conselho Científico  

4. O registo caduca quando, nos cinco anos subsequentes, à sua realização não tenham lugar a 

realização e a entrega da tese. 

ORIENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO OU DA TESE 

 
1.  A orientação da dissertação cabe a um orientador, detentor do grau de doutor, e, caso se 

justifique, a um co-orientador, detentor do grau de doutor, ou especialista, na área em preço, 

sendo necessariamente um dos orientadores professor do estabelecimento de ensino superior 

que confere o grau ou dos estabelecimentos de ensino associados para a conferência do grau. 

2. A orientação da tese, cujo princípio formal e conceptual é prático, constituída, por 

conseguinte, pela concepção, criação e apresentação pública de um objecto artístico 

original e pela escrita de um enquadramento desse objecto, justificação e reflexão 

críticas e teóricas, deve caber a dois professores doutores ou a um doutor e um especialista, 

de reconhecida idoneidade, sendo necessariamente um dos orientadores professor do 

estabelecimento de ensino superior que confere o grau ou dos estabelecimentos de ensino 

associados para a conferência do grau. 
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3. Podem ainda orientar a tese professores doutores, especialistas ou investigadores doutores de 

outras instituições de ensino superior, nomeando, neste caso, o Conselho Científico um co-

orientador, com o grau de doutor, da instituição conferente de grau. 

 

RELATÓRIO 

 
Os orientadores informarão, anualmente, o órgão competente do estabelecimento de 

ensino superior, por meio de relatório escrito, sobre a evolução dos trabalhos do candidato. 

 

 

REQUERIMENTO DE ADMISSÃO À PROVA DE DOUTORAMENTO 

 

A admissão à prestação da prova de Doutoramento em Artes carece de requerimento ao 

Conselho Científico do estabelecimento de ensino onde o candidato tiver sido admitido à 

prestação dessa prova, acompanhado dos documentos e suportes definidos por esse conselho. 

 

PROVA DE DOUTORAMENTO 

 

1. A prova de doutoramento tem dois formatos, consoante a especificidade da tese de 

doutoramento apresentada: 

a) Dissertação científica original e respectiva defesa; 

b) Tese, constituída pela concepção e criação originais e apresentação pública de um 

objecto artístico e pela escrita de um enquadramento desse objecto, justificação e reflexão 

críticas e teóricas. O objecto artístico criado enquadra-se no contexto de objectos que a 

comunidade artística e académica entenda como passíveis de inclusão no conceito «Artes 

do Espectáculo» e é o produto final da concepção e experimentação laboratorial do 

trabalho que o constitui. 

2. A dissertação caracteriza-se por um documento escrito com o limite mínimo de 75.000 

palavras e a tese caracteriza-se por um objecto artístico com o limite mínimo de 30 minutos, 

acompanhado de documento escrito com o limite mínimo de 40 000 palavras. Dada a 

especificidade de certos objectos artísticos, a duração indicada é relativa. 

3. O suporte, o material e a forma de certos objectos artísticos determinarão também a sua 

consideração específica, no que aos aspectos do número anterior diz respeito. 

4. No acto de registo e declaração de conclusão da tese e sem prejuízo da sua realização 

obrigatória no acto da defesa, é entregue suporte audiovisual (ou outro considerado 

adequado) do objecto artístico realizado e documento escrito em que se procede ao seu 

enquadramento, justificação e reflexão. 

 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 
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1. O júri de doutoramento é constituído: 

a) Pelo reitor ou presidente do estabelecimento de ensino superior, que preside, 

podendo estes delegar a presidência das provas no vice-reitor, num pró-reitor, ou 

num dos presidentes dos Conselhos Científicos, onde as provas foram requeridas; 

b) Por um número mínimo de seis vogais;  

c) Por um número máximo de sete vogais. 

2. Do júri fazem parte obrigatoriamente: 

a) O orientador ou orientadores, sempre que existam;  

b) Dois professores ou investigadores doutorados de outras instituições de ensino 

superior ou de investigação, nacionais ou estrangeiras. 

3. O júri deve integrar ainda até dois especialistas de reconhecido mérito e competência na 

especialidade em que se insere a tese, mesmo que não possuam o grau de doutor. 

NOMEAÇÃO DO JÚRI 

 

O júri é nomeado pelo reitor ou presidente da instituição do ensino superior nos 30 dias 

subsequentes à entrega da tese, sendo o despacho de nomeação do júri comunicado por escrito 

ao candidato e afixado em local público das instituições associadas para doutoramento e nos 

respectivos portais. 

 

ACEITAÇÃO DA DISSERTAÇÃO OU DA TESE 

 

1. Nos 60 dias subsequentes à publicitação da sua nomeação, o presidente do júri convoca uma 

reunião na qual o júri declara aceitar a Dissertação ou a Tese que constituirá a prova de 

doutoramento ou, em alternativa, recomenda fundamentadamente ao candidato a 

reformulação de uma das partes ou do todo. 

2. O candidato dispõe de um prazo de 240 dias, improrrogável, durante o qual procede à 

reformulação solicitada ou declarar que pretende manter os objectos em causa tal como eles 

foram apresentados. 

3. Recebidas as reformulações pretendidas ou feita a declaração referida no número anterior, 

procede-se à marcação das provas públicas de defesa de Dissertação de Doutoramento e 

defesa e apresentação do trabalho artístico e discussão do documento escrito que o 

acompanha. 

4. Considera-se ter havido desistência do candidato se, esgotado o prazo referido no n.º 2, este 

não apresentar as reformulações pretendidas ou a declaração de não reformulação. 

5. As provas devem ter lugar no prazo máximo de 60 dias a contar: 

a) Do despacho de aceitação; 

b) Da data de entrega da reformulação solicitada ou da declaração de que se 

prescinde da reformulação. 
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REALIZAÇÃO DA PROVA DE DOUTORAMENTO 

 

1. A discussão pública da Tese, quer no que diz respeito à apresentação pública do objecto 

artístico, quer relativamente à discussão e defesa do documento escrito que o acompanha, 

não pode ter lugar sem a presença do presidente e da maioria dos restantes membros do júri. 

O mesmo se aplica à discussão pública de dissertação científica, de natureza académica. 

2. Na discussão da deve ser proporcionado ao candidato tempo idêntico ao utilizado pelos 

membros do júri. 

 

DELIBERAÇÃO DO JÚRI 

 

1. Concluídos os procedimentos descritos no item anterior, o júri reúne para apreciação da prova 

de doutoramento e para deliberação sobre a classificação final do candidato através de 

votação nominal fundamentada, não sendo permitidas abstenções. 

2. Em caso de empate, o membro do júri que assumir a presidência dispõe de voto de qualidade. 

3. A classificação final é expressa pelas fórmulas de Recusado ou Aprovado com Distinção, 

Aprovado com Distinção e Louvor. 

4. Da prova e das reuniões do júri é lavrada acta, da qual constarão os votos de cada um dos 

seus membros e respectiva fundamentação. 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

1. Pela conclusão com aprovação do curso de formação avançada, cabe a atribuição de um 

diploma; 

2. Aos candidatos aprovados no acto público de defesa da tese é concedido o grau Doutor em 

Artes (DA). 

 

Professora Conceição Mendes 

Prof. Doutor David Antunes 

 



 

 

222  

 

ANEXO 1 
 

 

 

 
THE UNIVERSITY OF AUCKLAND 

NATIONAL INSTITUTE OF CREATIVE ARTS AND INDUSTRIES 

 

Doctor of Musical Arts 

 
The DMA is a performance-centred degree that consolidates and "fine-tunes" the skills of 

musicians already working at an exceptional level.  

The principal focus is performance that is firmly grounded in research. The requirements 

are divided between high level performance and a supporting thesis closely related to the student's 

performance specialisation.  

Advanced study in performance practice and instrumental pedagogy ensures that as 

graduates, students can perform and teach at an internationally recognised level.  

Students normally undertake three years of full-time study, and can begin the course at 

any time during the year.  

 

http://www.creative.auckland.ac.nz/uoa/nicai/study/programmes/music/dma.cfm 

 

Doctor of Fine Arts 

 

Elam offers a studio-based Doctor of Fine Arts for those with a clear and advanced sense 

of direction and purpose in their research. It is aimed at artists and designers who wish to pursue 

an advanced course of study which reflects on the creative, philosophical and theoretical concerns 

inherent in their practice.  

The DocFA at Elam is defined as: "A practical research-led programme in a focused aspect 

of Fine Art studio practice, through an original investigation of a research question". 

The results of students' work are presented in a series of exhibitions and/or performances. 

In the final presentation, examiners look for evidence of an original contribution to the field of 

study that meets internationally recognised standards. Candidates who wish to undertake a solely 

written thesis should apply for the Doctorate of Philosophy in Fine Arts (PhD). Study can be 

commenced at any time during the year. 

 

http://www.creative.auckland.ac.nz/uoa/nicai/study/programmes/finearts/docfa.cfm 
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UNIVERSITY OF PITTSBURGH 

Department of Theatre Arts Pitt Repertory Theatre 

 

 

Ph.D Program 

 

The doctoral program at the University of Pittsburgh seeks to develop philosophers of theatre. It is 

distinguished by an integration of theory with practice, and by attention to theatre as social 

interaction and historical artifact.  

A philosopher of theatre --someone who thinks about theatre as a cultural process separate from 

literature or other forms of communication --cannot, we believe, perform that thinking isolated 

from the ways that theatre actually affects audiences. The program, while manifestly academic in 

nature, encourages doctoral candidates to combine active theatre work with their intellectual work, 

often in self-developed projects.  

Thus, the Department offers a double emphasis: preparation for scholarship, research and 

teaching on one hand; and preparation for intensive professional specialization on the other. For 

the second specialization, candidates choose a Special Option, and in consultation with their 

advisor, outline a program of studies and training to prepare for expertise in a particular field of 

professional skill. This double objective gives successful Ph.D. candidates a competitive advantage 

in the profession.  

 

http://www.pitt.edu/~play/phd.html~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

224  

 

 

UCDAVIS DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE – CALIFORNIA - USA 

 

PhD in Performance Studies  

 

The PhD in Performance Studies is a genuinely interdisciplinary degree combining academic 

work that is theoretically engaged with performance practice as research. The department is highly 

supportive of PhD students, who are encouraged to build personal research areas with active 

mentoring and within a strong graduate culture. 

There are two strands to the PhD: one is focused on criticism, history and theory, and the 

other on practice as research. 'Practice as research' is a term that is coming into use around the 

academic world to describe challenging graduate, postgraduate and postdoctoral research into 

various areas of practice in acting, directing, choreography, dance and design, for the stage, film, 

television and electronic media. The PhD criticism, history and theory strand has long roots in the 

department and continues to be the most popular option, but the new strand is developing and 

complementing its partner in exciting and energizing ways. 

Students coming into the program will work with outstanding faculty whose areas of 

expertise are concentrated in twentieth and twenty-first century performance studies. There is an 

active research culture working in parallel with professional engagements in a wide variety of 

performance media. Faculty research interests focus on aesthetic, social and political approaches 

to performance, with individual emphases on activism and carnival, race and ethnicity, feminism 

and postcolonialism, and acting/ body/ voice. Faculty members are actively engaged in directing 

television shows and films, in professional directing and choreography on the international and 

national stage, and in designing sets, lighting and costume for film, theatre, dance, opera and 

television. 

Topical areas are wide-ranging and include political theatre, contemporary Shakespeare, Asian 

physical culture and dance, Latino and Hispanic drama, British theatre and Canadian performance 

art. The degree also offers the possibility of working with various 'Designated Emphases' in Critical 

Theory, Native American Studies, and an exceptionally broad category of Performance Studies that 

includes many other departments, from Art and Music to Communication Studies and Exercise 

Science. Any of these critical, topical and/or practice as research areas are open to development at 

the doctoral level.  

 

PhD Program Description  

 

The PhD in Performance Studies is a four-year program. In the first two years of study, students 

develop an understanding of twentieth and twenty-first century performance by drawing from a 

range of regular course offerings in the field to identify, explore, and define a field or fields of 

research. Students are required to complete four core courses out of five. Each individual program 
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is then built from seminar and practice as research courses, as well as independent or group 

studies in the department, including those in acting, directing, design and choreography. Courses 

may also be taken in other departments (for example Comparative Literature, Technocultural 

Studies, English, Music), and designated emphases are available in Critical Theory, and Feminist 

Theory and Research. 

 

Productions 

 

Students admitted to the PhD Program should not expect to receive significant new training in 

production practice or performance as part of their formal program of study in the first year. 

However, in the second year of study students must choose one course as performance as 

research, which will be primarily practical, and accompanied by a journal of the process of 

production (considerable emphasis is placed on this element), and a critical evaluation of work. 

Any element of performance as research as independent study, part of the qualifying examination, 

or part of the final dissertation, should consist of practice, journal of process, and critical 

evaluation. The areas of practice vary with the leave patterns of faculty, and may include directing, 

acting, dance, movement, lighting, design, costume, set, voice, and so on.  

For many students, work at the dissertation level may be complemented by production and 

performance endeavors. Students with appropriate background may, in consultation with faculty, 

apply to work on departmental productions; doctoral students are encouraged to work as 

dramaturgs on departmental productions and can receive individual-study credit. Students working 

in dance are especially encouraged to continue to develop choreographic and dancing experience. 

Students are strongly discouraged from engaging in production activities in the first year of study. 

 

http://theatredance.ucdavis.edu/grad_prog/phd_prog.html 
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UNIVERSITÉ PARIS VIII 

 

Bienvenue sur le site EDESTA de l’École doctorale  

« Esthétique, sciences et technologies des arts » de l’Université Paris 8. 

  

Dans le prolongement de l’UFR « Arts, esthétique et philosophie » qui assure les 

enseignements de licence et de master, notre École doctorale assure la coordination des activités de 

recherche et l’encadrement des jeunes chercheurs inscrits en troisième cycle dans le domaine des 

arts. Dans la continuité de l’apprentissage effectué au sein de l’UFR, la formation des doctorants y 

est conçue à la fois comme une spécialisation exigée par la compétence requise dans les disciplines 

artistiques, mais aussi comme en enseignement propre à aiguiser l’esprit d’ouverture que permet la 

coexistence de quatre équipes de recherches regroupant la presque totalité des champs de 

l’esthétique contemporaine : arts plastiques, photo, image numérique, cinéma et audiovisuel, 

musique, danse, théâtre.  

  

La formation à la recherche que les doctorants peuvent y recevoir est donc liée aux projets 

personnels des étudiants, à la fois théorique et pratique, focalisée sur un secteur précis ou à 

vocation interdisciplinaire, centrée sur la réflexion esthétique, analytique, historique, technique, à la 

croisée de plusieurs de ces approches. Si la relation suivie avec un directeur de recherche (ou 

codirection) demeure le centre de la formation à la recherche que suivent les étudiants, ceux-ci sont 

cependant invités à suivre des séminaires consacrés ou ouverts aux doctorants afin d’alimenter leurs 

recherches par de nouveaux apports et par la confrontation à des problématiques et des méthodes 

susceptibles d’enrichir leur pratique. 

  

Vous trouverez ci-dessous la présentation des équipes* et sous-équipes de recherche, ainsi que 

celle des séminaires pouvant être suivis par les étudiants de troisième cycle. 

  

Jean-Paul OLIVE 

Directeur de l’Ecole Doctorale 

 

http://www-artweb.univ-paris8.fr/accueil.htm 
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DETHÉÂTRE – CANADA 

 

Le doctorat en études et pratiques des arts 

 

Offert conjointement par l'École Supérieure de Théâtre et les départements d'arts plastiques, de danse 

et d'histoire de l'art de l'UQÀM, ce programme, fondé en septembre 1997, permet aux artistes et aux 

spécialistes en théâtre d'acquérir une formation théorique et pratique de haut niveau et favorise le 

développement pluridisciplinaire en création et en recherche.  

 Point d'intersection     

Les objectifs spécifiques du programme sont de susciter une interaction entre les pratiques et les 

théories actuelles en théâtre, de faciliter l'acquisition et la production, par les étudiants, d'outils 

méthodologiques et technologiques de création et de recherche pluridisciplinaire, et de contribuer à 

l'instauration d'un lieu pluridisciplinaire de production et de réflexion critique.  

  Ouvrir l'oeil sur la recherche et la création     

 La thèse "recherche" consiste en un texte écrit faisant état d'une recherche et de ses résultats. Elle doit 

comporter un caractère inédit et constituer un apport original au niveau de l'avancement des 

connaissances dans le domaine des études et de la recherche en théâtre. La thèse écrite doit être d'au 

moins 250 pages et doit faire l'objet d'une diffusion publique réalisée selon des modalités variables.  

La thèse "création" consiste en la rédaction d'un texte écrit et la réalisation d'une production artistique 

et sa diffusion. Le texte doit être une étude d'au moins 150 pages faisant état d'une réflexion critique 

ou analytique autour des problématiques soulevées par la production de l'étudiant. La thèse "création" 

doit constituer un apport original et inédit dans le domaine de la création artistique ou proposer une 

nouvelle manière d'envisager une ou des problématiques déjà traitées par ailleurs.  

Champs de recherche:     

Interrdisciplinarité : approches et pratiques interdisciplinaires en théâtre 

Arts comparés : études et pratiques comparatives en théâtre 

Intervention : méthodes et stratégies d'animation, de diffusion, de mise en valeur et d'enseignement du 

théâtre  

Durée des études     

4 ans à temps complet 

6 ans à temps partiel   

Nombre de crédits     

90 crédits 

scolarité 30 crédits 

thèse 60 crédits  

Grade obtenu     

Philosophiæ Doctor Ph.D.  

 

http://www.estuqam.ca/pages/programmes_cours/doctorat_pratique.aspx 



 
 

 

 

228  

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

CENTRE D’ÉTUDES THÉATRALES 

 

Doctorat 

 

Le but du doctorat est de permettre à des diplômés universitaires, ayant acquis des connaissances 

théoriques et pratiques en théâtre, d'exercer une activité de recherche dans ce domaine, à l'aide d'une 

ou plusieurs des disciplines qui l'éclairent (sociologie, psychologie, droit, gestion, dramaturgie, 

scénographie,…), en vue d'aboutir à une dissertation originale qui constitue une contribution au 

progrès de la science. 

Le titre délivré est celui de docteur en philosophie et lettres, orientation arts du spectacle. 

La première année du doctorat se réalise sous la forme d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en 

philosophie et lettres, filière arts du spectacle. Son objectif est de faire acquérir par l'étudiant une 

formation approfondie aux épistémologies et aux méthodologies de la recherche en arts du spectacle. 

 Réglementation du doctorat  

Le doctorat en Philosophie et lettres, orientation "Arts du spectacle" 

LE BUT DU DOCTORAT est de permettre à des diplômés universitaires, ayant acquis des 

connaissances théoriques et pratiques en théâtre, d'exercer une activité de recherche dans ce domaine, 

à l'aide d'une ou plusieurs des disciplines qui l'éclairent (sociologie, psychologie, droit, gestion, 

dramaturgie, scénographie,...), en vue d'aboutir à la rédaction d'une dissertation originale qui constitue 

une contribution au progrès de la science.  

1. ADMISSION : TITRE REQUIS 

Nul ne peut être admis à l'examen de docteur s'il n'a pas obtenu depuis un an au moins et avec 

distinction (70 %) tant pour les examens que pour le mémoire, le grade de licencié (deuxième cycle) 

délivré par le Centre d'études théâtrales de l'UCL ou par le département d'études théâtrales d'une 

université belge ou étrangère. 

Si le diplôme a été délivré par le département d'études théâtrales d'une université autre que l'U.C.L., le 

deuxième cycle doit avoir comporté au moins deux années d'études et la rédaction d'un mémoire final. 

Une commission de trois professeurs enseignant au Centre juge du programme des études et du 

niveau du mémoire, dont un exemplaire est déposé au Centre d'études théâtrales. La commission fixe 

éventuellement un programme de formation théorique complémentaire.  

CHOIX DU SUJET ET DU PROMOTEUR  

Le candidat à l'examen de docteur soumettra son projet de recherches à un promoteur choisi parmi les 

membres universitaires enseignant au Centre. L'autorisation du promoteur est indispensable. Il vérifie  
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l'intérêt scientifique du projet, les aptitudes du candidat à le mener à bien, l'existence de l'encadrement 

scientifique, technique que suppose cette recherche. 

Le projet de recherche doit être notifié par écrit, en double exemplaire, à la direction du Centre. Ce 

document comprendra la mention précise et explicite du sujet, le nom du promoteur, et un rapport de 

deux ou trois pages permettant de juger la problématique générale et l'originalité de la recherche ainsi 

que la méthodologie envisagée. 

L'admissibilité au doctorat est subordonnée à l'autorisation conjointe du Directeur du Centre d'études 

théâtrales et du Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres. Le Directeur du Centre transmettra cette 

autorisation au candidat.  

DEA (DIPLOME D'ÉTUDES APPROFONDIES)  

La première année, le doctorant prend inscription à l'université tant au DEA qu'au Doctorat, en 

apportant aux Halles Universitaires une autorisation émanant du Centre. Pour l'inscription au DEA, il 

paie les droits en vigueur à l'Université ; l'inscription au Doctorat se fait sans frais supplémentaires. 

L'année où la thèse est défendue, le doctorant paie en outre les droits d'inscription en vigueur à l'U.C.L. 

Cette inscription peut être prise en cours d'année académique. 

2. ÉTAPES DU TRAVAIL 

Une épreuve de confirmation a lieu au maximum 18 mois après la première inscription au doctorat, 

sauf dérogation explicite et personnelle accordée par la commission. A cet effet, le Centre d'études 

théâtrales invite deux professeurs, qui peuvent être étrangers au Centre d'études théâtrales et qui 

constituent, avec le promoteur, le comité d'encadrement, à prendre connaissance des travaux 

préparatoires de la thèse. Le candidat remettra trois exemplaires dactylographiés d'un chapitre dans un 

état de rédaction pouvant être considéré comme définitif, ainsi que le plan d'ensemble de la thèse. Le 

comité donnera son avis dans les plus brefs délais, compte tenu des retards qu'entraînent les périodes 

d'examens et de vacances ou de voyages scientifiques à l'étranger. Le doctorant est invité lors d'une 

réunion de ce comité : il entend les critiques et suggestions des membres et s'explique. 

Le comité d'encadrement peut, le cas échéant, s'opposer à la poursuite du travail ou ne l'autoriser que 

moyennant les modifications ou corrections qu'il communique au candidat. 

Dans le second cas, le comité notifie au candidat le délai qui lui est imparti pour se présenter une 

seconde fois devant lui. 

Le doctorant est informé par écrit de ces décisions. Les avis du comité sont conservés dans les archives 

du Centre. 

Le promoteur exigera par la suite un rapport annuel, écrit, sur l'état des recherches. Une copie de ce 

rapport sera adressée aux membres du comité d'encadrement ainsi qu'au directeur du Centre. 

Le secrétariat du Centre communique à tous les professeurs du Centre la liste des doctorants et des 

sujets traités. Les professeurs veilleront à faire participer les doctorants à un de leurs séminaires, si leurs 

sujets s'y prêtent. 

Des réunions de doctorants pourront être organisées. Les doctorands y présenteront un aspect de leur 

recherche, à l'intention des autres doctorands, des professeurs, et des personnes éventuellement 

invitées.  
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DURÉE  

La durée de préparation du doctorat s'étend de 3 à 8 ans (délai maximum, réservé aux doctorands 

engagés dans la vie professionnelle). Il est possible que les étudiants étrangers (boursiers) ne puissent 

obtenir l'accord de l'organisme qui les subsidie pour une période excédant 4 années.  

3. COLLATION DU TITRE 

Lorsque le travail de recherches peut être considéré comme achevé, le Directeur du Centre demande 

au Recteur de l'U.C.L. de constituer un jury de l'examen de docteur. Ce jury comportera en majorité 

des membres appartenant au Centre d'études théâtrales et inclura un membre au moins de la Faculté 

de Philosophie et Lettres, choisi en fonction de ses compétences. Il inclura également, si possible et de 

préférence, des experts ou des personnalités scientifiques extérieures à l'U.C.L., ayant compétence 

dans le domaine de la thèse, compétence attestée par leur enseignement, leurs publications et leurs 

expériences en la matière. 

Le jury comporte cinq membres, dont le promoteur de la recherche. En cas de décès, de démission ou 

d'empêchement d'un membre du jury, le Recteur de l'Université pourvoit à son remplacement après 

avis du Directeur du Centre. 

En principe, la présidence du jury est assurée par le Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, sans 

voix délibérative, ou par toute personne déléguée par ce Doyen. 

Les functions de président du jury et de promoteur sont incompatibles. 

La collation du titre comprend deux étapes : un examen préliminaire et un examen final. 

Le candidat remettra au secrétariat du Centre cinq exemplaires de son projet de thèse, outre un 

résumé de celle-ci, un mois et demi avant la date fixée pour l'examen préliminaire. 

Les membres du jury donnent leur avis sur la recevabilité de la thèse. Ils peuvent demander au 

candidat d'apporter des compléments ou des modifications de fond et de forme, et fixent les modalités 

de l'examen final. 

Un exemplaire de la dissertation est déposée à la bibliothèque du Centre d'études théâtrales avant 

l'octroi du titre; un second exemplaire est déposé à la Bibliothèque générale et des sciences humaines 

(BGSH). 

L'examen final a lieu entre 15 jours et trois mois après l'examen préliminaire. Il comporte la 

présentation et la défense publique et orale de la dissertation ainsi que d'une thèse annexe, et la 

réponse aux questions du jury et de toute autre personne de l'assistance, à laquelle le président du jury 

donne la parole. 

La délibération et la décision du jury ont lieu conformément au règlement général des examens de 

l'Université catholique de Louvain. Les décisions du jury sont prises à la majorité simple. 

Les résultats de la recherche sont portés à la connaissance de la communauté scientifique 

internationale. 

 Réglementation du DEA 

Le DEA en Philosophie et lettres, filière "Arts du spectacle" 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
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Ce programme constitue une formation de troisième cycle à la recherche en arts du spectacle. Son but 

est d'inscrire les étudiants dans le mouvement de la recherche interdisciplinaire pratiquée au Centre 

d'études théâtrales. Il s'agit de les sensibiliser à l'éthique de la recherche en arts du spectacle, de leur 

apprendre à communiquer efficacement, oralement et par écrit, le résultat de leurs recherches et, s'ils 

s'inscrivent également au doctorat, de leur permettre d'approfondir de manière interdisciplinaire les 

méthodologies et les matières qui concernent le thème de leur thèse.  

Le DEA fait partie intégrante de la formation doctorale mais donne lieu à un diplôme indépendant. Il 

peut également être suivi en dehors de toute inscription au doctorat. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le DEA est accessible aux étudiants porteurs d'un diplôme de licencié en arts du spectacle (études 

théâtrales) obtenu avec au moins le grade de distinction. 

Les candidats à l'admission au DEA sont invités à introduire auprès du Centre un dossier comportant 

les éléments suivants : 

- une lettre de motivation spécifiant le domaine dans lequel ils souhaitent poursuivre leurs recherches ; 

- s'ils s'inscrivent au DEA dans le cadre d'un projet de doctorat : un projet de recherche détaillé 

conformément à la réglementation du doctorat en vigueur au Centre d'études théâtrales ; 

- s'ils sont originaires d'une autre université que l'UCL ils fourniront en outre a) une copie de leurs 

diplômes, b) un curriculum vitae détaillé comportant l'indication des grades obtenus pour chaque 

année d'études, un relevé des notes obtenues pour chaque cours suivis, une liste des travaux accomplis 

dans le domaine des arts du spectacle, c) un exemplaire de leur travail de fin d'études du second cycle. 

INSCRIPTION 

L'étudiant prendra une inscription au DEA. S'il inscrit son DEA dans le cadre d'une recherche doctorale, 

il prendra en outre une inscription en THEA3. Il se munira de l'autorisation délivrée par le Centre 

d'études théâtrales. 

Les procédures d'inscription au rôle de l'Université sont reprises dans le fascicule " Renseigne-ments 

généraux " du Programme d'études. 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

Il s'agit d'un programme d'un an qui peut être étalé sur deux ans. 

CONTENU DU PROGRAMME  

Le programme comprend 300 h, réparties comme suit :  

a. 120 h de cours et de séminaires choisis avec l'approbation du directeur de thèse, selon les besoins 

particuliers de la recherche, parmi les cours et séminaires inscrits au programme de l'UCL,  

b. la rédaction d'un travail personnel, sur un sujet choisi en accord avec le promoteur de la thèse. La 

recherche est estimée à 150 h et représente l'équivalent d'un article publiable dans une revue, 

c. des activités de communication scientifique : diverses modalités seront agréées et créditées d'un 

certain volume horaire ; au terme de sa formation, l'étudiant devra avoir accompli un total d'activités 

équivalant à 30 h.  

Ce programme pourra être allégé pour les étudiants qui ont déjà reçu une formation de troisième 

cycle. 
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ÉVALUATION 

L'année se termine par un examen sur chacun des cours et séminaires, et par une évaluation sur le 

travail personnel de recherche, menée par le promoteur et par deux lecteurs. 

 

SITUATION DU DIPLÔME DANS LE CURSUS 

La réussite avec grade du DEA constitue une condition nécessaire à la poursuite du doctorat. Elle 

n'annule pas l'épreuve de confirmation du doctorat, qui a lieu au maximum 24 mois après la première 

inscription. 

 

http://www.uclouvain.be/ 
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Uma vintena de escolas europeias de Cinema — associadas no GEECT (Groupement Européen des 

Ecoles de Cinéma et de Télévision) — encontraram-se em Poitiers em Março de 2005 para um 

seminário sobre o desenvolvimento da cooperação entre elas. Foi o terceiro encontro de uma série 

organizada por La Femis (École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son, Paris) com o 

apoio financeiro do Programa Media.  

 De facto, esta série de Encontros nada tinha a ver com o GEECT, embora os principais 

membros do GEECT neles estivessem presentes. Ali nasceu a discussão entre as escolas sobre o 

processo de Bolonha. O Encontro de Poitiers identificou alguns problemas maiores (e outros menores) 

da implementação de Bolonha, e as suas conclusões abriram terreno para o Encontro do GEECT em 

Helsínquia, sobre o mesmo tema, em Abril de 2005.  

 O encontro de Poitiers tornou possível explorar um certo número de áreas de trabalho comum, 

e revelou um forte desejo de cooperação inter-escolas. Este desejo exprime-se num contexto de forte 

diversidade entre Escolas de Cinema, que apesar dessa diversidade pretendem cooperar.  

 No fim do seminário, os participantes sintetizaram as suas preocupações em dois pontos que 

submeteram à Comissão Europeia. Por um lado, exprimiam o seu entusiasmo perante a proposta feita 

por Viviane Reding em 2004, de que os futuros Programas Media deveriam apoiar iniciativas de 

cooperação entre Escolas Europeias de Cinema. Ao mesmo tempo, registavam que a Comissão já 

entendera que os programas Sócrates / Erasmus não satisfazem inteiramente as suas necessidades. O 

programa de trocas Erasmus foi mais estruturado para servir universidades científicas. Depois de 

estudado o que ele pode oferecer e como funciona, os participantes salientaram que nas Escolas de 

Cinema o seu uso é mais raro do que frequente.  
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 Por outro lado, os participantes esboçaram as áreas principais de cooperação para as quais 

desejariam o apoio do futuro Programa Media. 

 

 1. A necessidade de apoio dos Programas Media — As escolas pretenderam enfatizar o 

seu papel no Cinema europeu, especialmente nos países que mais recentemente aderiram à UE, 

onde, por vezes, as Escolas apenas representam as cinematografias domésticas. As discussões 

mostraram em que extensão a falta de meios financeiros está a restringir o seu desejo espontâneo de 

cooperação. A adopção da proposta Reding seria a melhor resposta a este problema.  

 Durante a apresentação das diferentes experiências de cooperação recente, os participantes 

sublinharam a pouca frequência com que programas europeus como o Sócrates / Erasmus puderam 

ser utilizados. De facto, muitas das escolas presentes pertencem ao mundo do Cinema mais que ao 

mundo Universitário, mais habituado a usar tais programas. Em alguns casos, dependem do Ministério 

da Cultura dos seus países, e não do Ministério da Educação. E quase todas elas são de vocação mais 

profissional do que académica — os seus diplomas conduzem directamente uma das profissões do 

Cinema.  

 A grande maioria destas escolas nem está registada no Erasmus, dada a organização 

curricular dos seus cursos. E parte delas não pratica o sistema ECTS e não tenciona adoptá-lo nos 

próximos largos anos.  

 É sabido que o desejo de multiplicar iniciativas de cooperação não é actualmente suportado 

por nenhum programa existente, ora devido à natureza dessa cooperação, ora à sua duração 

(geralmente inferior a um trimestre), ora aos seus custos: o treino profissional em Cinema, tal como 

praticado por muitas destas escolas, requer financiamentos mais pesados que muita da formação 

tradicional de nível superior.  

 

 2. O que o futuro Programa Media deveria apoiar — No debate, aberto e produtivo, 

identificaram-se algumas possibilidades práticas de apoio comunitário às Escolas, apoio que pode ser 

estruturado em cinco categorias: 

 — A co-produção de filmes de alunos por equipas multinacionais. Tais filmes seriam 

laboratórios naturais para um genuíno cinema europeu. Na prática, isto significaria formar, em torno 

de um projecto iniciado em determinada escola, uma equipa de trabalho constituída por alunos 

oriundos de outra ou outras escolas. É uma fórmula que está já a ser tentada, em pequena escala, por 

duas escolas, e que requer apoio financeiro efectivo. A sua implementação poderia basear-se em 

fórums na Web e em workshops organizadas por algumas escolas, com vista à presença dos filmes em 

encontros regulares no âmbito de festivais europeus e no mercado.  

 — A mobilidade de grupos de alunos de uma escola para outra, com vista à realização, ali, de 

parte do curriculum conducente a determinado diploma. O objectivo seria, aqui, duplo: aprender 

modos de criar e fazer filmes noutros países, descobrindo novos métodos de treino / formação. Esta 

mobilidade poderia igualmente aplicar-se a docentes.  

 — A adopção de planos curriculares comuns por duas ou mais escolas: seminários, 
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workshops, cursos itinerantes, cursos de Verão. Alguns deles poderiam igualmente ser abertos a alunos 

de países exteriores à UE, tentando-se assim promover uma alternativa europeia à crescente 

participação (em formações europeias) de docentes oriundos de universidades ou escolas norte-

americanas de cinema.  

 — A organização de oportunidades de aprendizagem em país europeu que não seja o de 

origem do aluno, e a criação de bolsas para estudantes que desejem frequentar disciplinas ou módulos 

não-disponíveis no seu país.   

 — A organização de acções específicas destinadas aos recém-graduados por Escolas 

Europeias de Cinema, no âmbito da distribuição, festivais e mercados, com vista a apoiar esta 

categoria de novos profissionais.  

 O futuro Programa Media deveria poder apoiar financeiramente todas as categorias de acções 

acima descritas, na forma de subsídios às escolas. E as escolas usá-los-iam para organizar formação, 

garantir sistemas de tradução e de permeabilidade linguística, na criação de websites especializados, 

no pagamento de apoios aos seus estudantes no estrangeiro, em despesas de viagem, na organização 

de encontros multinacionais entre alunos e docentes, etc.. Claro que as verbas disponibilizadas não 

poderiam ser utilizadas no financiamento da estrutura permanente das escolas. Este tipo de apoios 

deveria ser concedido sempre que duas ou mais escolas se envolvessem num dos programas.  

 Finalmente, estes apoios do Programa Media não deveriam limitar-se a 50% do investimento 

necessário, com é o caso de outros projectos Media destinados a entidades empresariais a quem é 

pedido que invistam parte considerável das verbas orçamentadas. Ao contrário do que sucede com 

acções de distribuição, de formação profissional ou outras com que o Media está familiarizado, as 

acções de formação inicial não geram retornos ou lucros que possam ser acrescentados aos subsídios 

recebidos.  

 

 3. Conclusões e reacções — Todas estas propostas foram postas na mesa no Encontro de 

Helsínquia. Ali, muitos dos directores ou responsáveis de Escolas Europeias de Cinema perceberam 

pela primeira vez de que trata verdadeiramente o processo de Bolonha — para já não falar do 

Programa Media. Também perceberam que tal processo — com ou sem adesão (das suas escolas) às 

normas de Bolonha — se tornou em algo de inevitável. A UE lançou o processo e não existe qualquer 

hipótese de regresso às antigas rotinas. A confusão, e também o desagrado face à irreversibilidade do 

processo, marcaram, igualmente, o encontro.  

 É lamentável que o GEECT não tenha sido consultado quando o acordo de Bolonha estava 

em preparação. Ele poderia ter contribuído valiosamente para as discussões, ajudando quem 

desenhou o plano geral da reforma a entender em que diferem os modus operandi das Escolas de 

Cinema dos de outras formações em artes criativas. Essa participação poderia não ter alterado o plano 

geral da reforma, mas teria decerto evitado o sentimento hoje prevalecente em algumas escolas — o 

de que os seus traços distintivos, a sua identidade, serão desprezados se quiserem adaptar-se a um 

molde estandartizado.  

 Outra assunção geralmente partilhada é mais complicada: as escolas diferem largamente 
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quanto à sua filosofia e práticas. São essas diferenças que as ligam entre si, e que alimentam o 

respeito com que se relacionam umas com as outras. Algumas das escolas mais prestigiadas nem  

sequer oferecem um diploma, ou um grau académico reconhecido.  

 Outras escolas, igualmente respeitadas, são, de facto, “escolas comerciais”, inteiramente 

ocupadas com a preparação dos alunos para as diversas profissões da indústria. É frequente tais 

escolas recrutarem os seus alunos entre candidatos já com experiência profissional, contando com os 

alunos estrangeiros para assegurarem entradas significativas de dinheiro — sendo as propinas destes 

geralmente muito mais elevadas que as dos locais. O “treino” é o seu objectivo, muito mais que a 

“educação”.  

 Algumas escolas recebem alunos directamente do Ensino Secundário e oferecem um diploma 

de primeiro ciclo baseado no modelo do BA (Bachelor of Arts; AB: do latim Artium Baccalaureus). Tais 

escolas tendem a oferecer um plano de estudos mais estruturado, para alunos com menor 

maturidade. É natural que muitas das escolas aderentes ao processo de Bolonha pertençam a esta 

categoria — mesmo que adiram a Bolonha apenas porque lhes é mais fácil adoptar o sistema ECTS.  

 Contudo, a ideia-mestra de iniciar uma era de possíveis co-produções e de mobilidade 

estudantil foi recebida com entusiasmo em Helsínquia. Mais do que simples workshops estão já a ser 

tentativamente partilhadas por diversas escolas. Filmes produzidos por duas escolas já não são apenas 

uma ideia vaga — muitos já foram realizados em co-produção. Numerosas workshops europeias já 

tiveram lugar ou estão em preparação no momento em que escrevemos. E muitos destes projectos 

foram levados a cabo sem subscreverem quaisquer programas ECTS / Erasmus / Bolonha. Algumas 

das iniciativas projectadas candidatam-se a financiamento do Media ou procuraram outras fontes.  

 É evidente, para todas as Escolas Europeias de Cinema, que estão a tentar abrir uma época 

de transição no que toca a mais cooperação. Entre outras, a ideia de co-produções de filmes de 

alunos por equipas multinacionais, que seriam laboratórios para um cinema europeu genuíno, é muito 

apelativa, e certamente encontraremos, em conjunto, os meios e caminhos para prosseguir esse 

trajecto.  

 O GEECT será um fórum essencial neste trabalho, o que significa que tem de promover 

enfoques mais activos e talvez tenha de adquirir um estatuto mais oficial. A palavra “oficial” significa, 

neste contexto, que o GEECT pode e deve trabalhar como um porta-voz, produzindo tomadas de 

posição e orientações sempre que estiverem em questão negociações com a UE ou com outras fontes 

de financiamento. Apesar das diferenças entre escolas, é o GEECT que oferece o ensejo e o 

enquadramento para que discussões de interesse comum possam ter lugar.  
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TRADUÇÃO 
 
OBRA DE ARTE NA ÉPOCA DA SUA 
REPRODUÇÃO MECANIZADA  
WALTER BENJAMIN  

 

João Maria Mendes © 

 

 

 

NOTA SOBRE A PRESENTE VERSÃO PORTUGUESA 

DA TRADUÇÃO DE PIERRE KLOSSOWSKI * 

 

 Graças ao aparato crítico que, por iniciativa dos seus editores, tem integrado as mais recentes 

edições alemãs e francesas de Walter Benjamin, conhecemos hoje melhor as condições em que o 

texto de Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (A obra de arte na era da 

sua reprodutibilidade técnica, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée) foi traduzido 

para francês por Pierre Klossowski, apoiado pelo autor, entre os finais de 1935 e o início de 1936, sem 

que nem um nem outro tenham, em todos os casos, encontrado soluções de tradução satisfatórias*.  

 Max Horkheimer, à cabeça do Institut für Sozialforschung (Instituto para a investigação social, 

que instalara escritórios em Paris, Genebra e Nova York face ao crescendo do nazismo na Alemanha), 

apoiou a publicação do texto na revista do Instituto, editada em França, mas exigindo a Benjamin que 

respeitasse a separação de águas entre edição académica-científica (a que a revista pertencia) e 

imprensa de combate, o que equivalia a exigir um “branqueamento” político do seu léxico. Além de 

Horkheimer, o interlocutor de Benjamin para a revisão do texto foi Raymond Aron, então responsável 

do bureau parisiense do Instituto, e um editor de nome Brill, secundado por  redactores em Nova York 

ou Paris.     

 Sequioso de ver o texto editado em francês, e de se ver reconhecido pela intelligentzia 

parisiense, Benjamin concedeu numerosas alterações ao que seria na altura o seu original  de trabalho 

(uma primeira versão dactilografada em alemão, que já alterava substancialmente um manuscrito 

anterior), embora discutindo-as até ao fim, mesmo já diante de provas tipográficas: “Estado fascista” é 

substituído por “Estado totalitário”; “Comunismo” por “as forças construtivas da humanidade”; 

“reaccionários” por “conservadores”; “guerra imperialista” por “guerra moderna”; a referência à “crise 

das democracias burguesas”, ou não estava redigida ou desaparece do texto, como desaparece a 

totalidade do Prólogo militante, que situava a reflexão de Marx sobre a mudança nas superestruturas 

sociais. Esta primeira versão francesa do texto faz, assim,  figura de “manifesto sem dentes”, quando 

comparado com a posterior versão alemã.   
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  Sabe-se que, na tentativa de ser igualmente publicado em Moscovo, Benjamin também 

trabalhou no sentido inverso ao do amaciamento da versão francesa, esforçando-se, em vão, por 

satisfazer lexicalmente a ortodoxia soviética, mediada por numerosas antenas ocidentais:  Moscovo 

nunca publicou o texto, o que não surpreendeu o autor.  

 Quando comparada com a posterior versão alemã conhecida como “final”, esta primeira 

versão francesa apresenta o interesse especial de pôr em evidência as hesitações de Benjamin a 

“meio-caminho”, no coração da investigação, ele que, embora praticante da “extrapolação pelos 

extremos”, e sem nunca rejeitar a sua herança “teológica, metafísica”, escolhera instalar-se no campo 

do materialismo histórico. A sua ambivalência face ao filme, a sua reticência em abandonar a 

definição da arte como aurática e cultual, a sua dificuldade em argumentar a favor do carácter 

revolucionário da recepção “táctil e distraída” do filme pelas massas, permanecem ainda, na versão 

francesa, próximas de irresolúveis, de indecidíveis. É facto que a versão “final” toma resolutamente 

decisões onde a versão francesa concedia tempo à consideração de contrários. Mas fá-lo sobretudo 

segundo a receita de Alexandre face ao nó górdio, que não se deixava desatar: cortando e seguindo 

em frente. Entre uma e outra, o militante terá dito a última palavra.  

 A versão “final”, ainda iniciada em 1936 mas só publicada, muito postumamente, em 1955, 

readquire o sabor de um manifesto mordente e é politicamente mais acutilante (?) do que a que aqui 

traduzimos, porque recupera o vocabulário de combate de que o autor prescindiu para a edição 

francesa, e porque ele voltou a cortar, a reescrever, a sintetizar, a reformular e a ressequenciar partes 

do escrito, acrescentando ao mesmo tempo novas notas — na sua grande maioria distintas das notas 

da tradução francesa. Por tudo isto, a tradução de 1935-36 para francês lê-se como um complemento 

da posterior versão alemã.    

 Complemento, não suplemento: o texto talvez nunca tenha deixado de ser, para o autor, e 

sempre problematicamente, uma obra em progresso, como sucedeu com Paris, capitale du XIXème 

siècle. Ao todo, conhecem-se hoje quatro versões de A obra de arte... : o manuscrito de 1935 

(desaparecido), a primeira dactilografia de 1936 (de que só restam fragmentos) que serviu de base à 

versão francesa do mesmo ano, e uma segunda versão alemã — a mais conhecida — sem contar 

com os “paralipómenos e variantes” recuperados nas Obras Completas em alemão e, em parte, nos 

Écrits français publicados pela Gallimard em 1991. Por outro lado, Benjamin ainda tinha o texto à 

mão em 1940, pouco antes do seu suicídio (que ocorreu em Setembro desse ano, durante a sua mal 

sucedida tentativa de fuga da França ocupada), para o ampliar e retrabalhar. Tudo isto nos sugere 

que a última versão editada de A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica poderá ter sido 

apenas uma versão mais, talvez votada a integrar o livro infinito que Benjamin tanto praticou — não 

necessariamente porque o desejasse, mas porque a sua idiossincrasia de investigador o levava 

compulsivamente ao inacabamento da obra, ao texto “provisório”, que a sua morte abrupta 

artificialmente fechou.  

 Não se conhece, tanto quanto sabemos, nenhuma explicação de Benjamin sobre a 

preferência dada, no título da versão francesa, à fórmula “reprodução mecanizada”, que substituíu a 

da primeira versão e da versão alemã posterior, “reprodutibilidade técnica”. A obra de arte na era da 
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sua reprodutibilidade técnica é o título inicial e “final” do autor, e o modo como foi sendo recebido, 

face à crescente aceleração das mutações tecnológicas que, a partir do cinematógrafo, nos trouxeram 

às cinemáticas da televisão, do vídeo, da imagem digital e computorizada, e finalmente a um universo 

audiovisual reconfigurado pela convergência em torno das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, confirmam a justeza e a visão da sua escolha. De facto, continuamos a pensar a 

evolução técnica contemporânea e a tecnicização da experiência humana do mundo na sua relação 

com o pensamento matricial grego sobre as technê, enquanto os termos mecânica, mecanizado, cedo 

perderam amplitude semântica e revelaram a sua datação, remetendo para uma época cartesiana e 

revoluta da história das máquinas, dos utensílios e dos equipamentos.  

 

... ... ... 

 

 Foi no limiar de uma breve pausa pascal que cedi ao velho impulso de propor uma versão em 

português da tradução francesa de A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Mal 

concluíra a primeira meia dúzia de páginas, interroguei-me sobre as razões por que tinha decidido 

fazê-lo e foram-me visitando duas respostas.  

 Em primeiro lugar, julguei perceber que a metáfora pascal globalmente considerada — paixão 

e morte do Cristo e sua ressurreição — me sugeria, também metaforicamente, um perfil possível do 

destino da obra de arte segundo Benjamin. Perdida a inscrição cultual e a aura que lhe dera a sua 

idiossincracia (palavra que Benjamin preferia por vezes ao termo “essência”) durante milénios, e, por 

isso, “morta”, ela procurava ressuscitar de entre os escombros de si própria. Eu estabelecera, assim, 

uma cumplicidade fantasmática e uma convergência de sentido entre o “mistério” pascal e o 

“mistério” da grande metamorfose, ou transubstanciação benjaminiana da obra de arte. Escusado 

será acrescentar que tal motivação é irónica, e que tal ironia não poderá recair senão sobre mim 

próprio.  

 A segunda resposta era mais funcional: há trinta anos atrás, uma versão portuguesa deste 

texto seria inútil; os leitores de Benjamin vinham da gente escolarizada cuja segunda língua era o 

francês. Mas hoje o inglês tornou-se na língua veicular da globalização económica — um novo latim 

— e ocupou as escolas portuguesas por decreto. Quase desapareceram os alunos capazes de ler e 

compreender um texto em francês. Por esse motivo, dar em português o que originalmente foi escrito 

em língua francesa torna-se agora obrigatório, sob pena de se perder um laço cultural que a literacia 

portuguesa viveu durante mais de duzentos anos. Em breve, a cultura francesa estará tão distante da 

portuguesa como por exemplo sempre esteve, entre muitas outras, a alemã.  

 Outra razão, de novo inteiramente pessoal, do meu regresso ao texto de Benjamin, foi o 

desejo de actualizar uma intuição antiga que nunca pusera por escrito e precisava de confirmar: a de 

que a aura benjaminiana é instituída pela percepção infantil do “mundo” — “mundo” no sentido que 

lhe dá Heidegger em A origem da obra de arte (uma aproximação que Benjamin rejeitaria com 

desprezo). E que, uma vez instituída como um perfil do real, passa a desejar, e a poder, informar a 

totalidade das percepções desse “mundo”; a falta dela depreciará, a partir da sua instituição, o valor 
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da experiência do mundo, tornando-o um objecto a que falta algo de idiossincrático, e passando essa 

“falta de algo” a ser vivida na forma de uma nostalgia.   

 Em grande parte, a experiência adulta do mundo é feita dessa falta e dessa nostalgia. Falta 

ao mundo adulto, secularizado e desencantado, o seu encantamento inicial, que com mais rigor 

definiríamos como uma soma de imanências que o “atmosferizam” — uma soma de imanências feita 

de “pequenas percepções” infantis. Em vão procuraremos, a dezenas de anos de distância, a aura do 

mundo das férias de infância — a da aldeia de praia onde as passávamos, por exemplo. Essa aura 

transformou-se num produto da memória, que nostalgicamente desejamos reactivar, mas que 

precisamente foge à percepção que temos do mundo actual. Talvez por isso, comentadores 

sublinharam, com insistência, que subsistiu em Benjamin um enfoque infantil — eu diria néo-infantil, 

tardo-infantil, ou regressivo — do mundo, fascinado tanto pelos brinquedos e pelo jogo, como pela 

edição “antiga”, na posição de bibliófilo coleccionador. O regresso à aura seria, então, um 

investimento no reencantamento do mundo?    

 O coleccionador evita, exactamente, o desaparecimento da aura do mundo infantil, 

encerrando-se num halo anamnésico — e por isso “eucarístico” — com as suas colecções e 

preservando-as da usura, da caducidade e da perda de sentido. O regresso terapêutico às “coisas que 

não mudam” e que funcionam como valor refúgio — uma paisagem natural, por exemplo — 

compensa pontualmente a perda generalizada do mundo auratizado. Não é outro o sentido da 

passagem de A obra de arte... em que Benjamin propõe, estabelecendo uma ponte com a percepção 

dos objectos naturais, uma definição didáctica da aura: “Que é, em suma, a aura? Uma trama 

singular de tempo e de espaço: aparição única de um longínquo, por mais próximo que esteja. O 

homem que, numa tarde de Verão, se abandona a seguir com o olhar o perfil de um horizonte de 

montanhas ou a linha de um ramo que sobre ele deita a sua sombra — esse homem respira a aura 

dessas montanhas, desse ramo”.  Esta definição reformula, com ligeiras variantes, a proposta em 

Kleine Geschichte der Photographie (Pequena história da fotografia), de 1931: “Mas o que é, 

realmente, a aura? Uma trama particular de espaço e de tempo: aparência única de uma distância, 

por muito perto que possa estar. Descansando numa tarde de Verão, seguindo a linha de uma 

montanha no horizonte, ou um caminho que lança as suas sombras sobre o observador, até que o 

instante ou a hora participem da sua aparência — é isto a aura da respiração desta montanha, deste 

caminho” (trad. de Maria Luz Moita in Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Relógio d’Água, 

Lisboa, 1992).   

 É como se a argumentação de Benjamin se fundasse num pacto com o leitor comparável ao 

proposto pelo Petit Prince de Saint-Éxupéry: explicar a aura da obra de arte, compreender a sua 

origem mágica e cultual, o seu hic et nunc, supõe a partilha de uma cumplicidade e de um  segredo 

de onde se excluem as “pessoas crescidas” — como tão bem comentou José Gil no seu La Profondeur 

et l’Etendue — Essai sur le petit Prince de Saint Exupéry. Mas a comparação acaba aqui: Benjamin 

argumenta e “demonstra”, e ao argumentar e “demonstrar” expõe, a adultos, os conteúdos desse 

segredo, dessa cumplicidade. Se o pacto com o leitor persiste aquém da demonstração benjaminiana, 

é porque esse pacto depende do reconhecimento da existência efectiva da aura, e não apenas da sua 
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circunscrição a uma petição de princípio destinada a fundar, transitoriamente, a argumentação. A 

aura não seria, assim, um desses objectos “arquetipais” para cuja definição prescindimos do atributo 

da existência (um deus, o ser, o unicórnio, o centauro...), antes existiria em si. Ora, pelo contrário, a 

aura da obra de arte, mesmo na situação original desta última como funcionalmente inscrita num rito 

mágico, religioso, cultual, é estritamente um fenómeno da recepção (Benjamin refere-se 

indistintamente à percepcionalidade e à receptibilidade), portanto literalmente subjectivo — 

dependente do sujeito receptor — por mais culturalmente partilhada ou socialmente imposta que, 

historicamente, essa subjectividade tenha sido ou venha a ser.  

 Mais: Benjamin também apostava em que a recepção revolucionária da obra de arte 

revolucionaria a própria obra de arte da era pós-cultual e pós-aurática, de que era exemplo o filme. O 

que é significativo, para o leitor da tradução de Klossowski, é que ele não pode, nem quer, prescindir 

da definição de obra de arte como inscrita em situação cultual e dotada de aura, como também não 

pode, nem quer, prescindir da revolução que anulará, quer essa inscrição cultual, quer a antiga aura. 

E essa dicotomia do desejo, esse irresolvido profundo da contradição entre extremos — 

particularmente evidentes nesta versão francesa de 1936 — também são idiossincráticos em Benjamin 

: ele tanto desconfia mortalmente do filme (que suprimiu a possibilidade do recolhimento diante da 

imagem), como o deseja com fascínio (visto que ele é incontornável e que a revolução parece estar a 

capacitar-se para com ele lidar de modo progressista).  

 Se injectássemos retroactivamente o léxico de Gilles Deleuze e Félix Guattari (em L’Anti-

Œdipe) no texto de Benjamin, para melhor entendermos esse desejo fascinado, diríamos que, para ele, 

as massas “fazem máquina” com o filme, ora porque se identificam com o star system (como o 

“Estado totalitário” espera que suceda, “corrompendo-as”), ora porque, no  seio dessas mesmas 

massas, cada indivíduo reclama o novo “direito a ser filmado”, como Benjamin julga ver no novo 

cinema soviético (e não teve oportunidade de julgar ver no néo-realismo italiano), exprimindo uma 

reivindicação que, noutro contexto e três décadas depois, Andy Wahrol viria a banalizar nos E.U.A., 

dizendo que cada indivíduo tem direito ao seu memento de celebridade mundial.  

 Uma das notas (a 10) escritas para para integrar a edição francesa de 1936, mas que não 

chegou a ser incluída no texto, estabelece a relação entre a ideia de aura e a de aparência, 

começando por evocar o Hegel da Estética. Eis o que nela diz Benjamin: “A significação da bela 

aparência (der schöne Schein) funda-se na época da percepção aurática, que está a chegar ao fim. A 

teoria estética que lhe corresponde teve a sua formulação mais explícita em Hegel, para quem a arte é 

‘a manifestação do espírito na sua forma sensível, imediata..., criada pelo espírito como a ele 

adequada’ (Werke, X, 2, Berlim, 1837, p.13). É evidente que esta concepção contém já traços de 

decadência. A fórmula de Hegel segundo a qual a arte retiraria ao ‘conteúdo verdadeiro dos 

fenómenos’ ‘a aparência e a ilusão do mundo como efémero e mau’ (loc. cit., X, 1, p.13) já se 

separou do fundo de experiência tradicional desta doutrina. A aura é esse fundo de experiência. Pelo 

contrário, a bela aparência como realidade aurática ainda inspira completamente a criação de 

Goethe... .  ‘O belo não é nem o invólucro (Hülle) nem o objecto por ele envolto, mas sim o objecto no 

seu invólucro’ — eis a quintessência da visão da arte característica de Goethe, como dos Antigos. O 
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seu declínio convida-nos duplamente a voltar o olhar para a sua origem. E essa origem está na 

mímesis, fenómeno originário de toda a actividade artística... Aquele que imita não faz a coisa senão 

na aparência (nur scheinbar). Também poderíamos dizer: essa coisa, ele representa-a [desempenha-a, 

N.d.T.]. E assim descobrimos a polaridade que reina na mímesis. As duas vertentes da arte — a 

aparência e o jogo [desempenho] como que dormem juntas na mímesis, estreitamente dobradas uma 

sobre a outra como as duas membranas de um germe vegetal... Nem o conceito de aparência nem o 

de jogo [desempenho] são estranhos à estética tradicional, e a dupla conceptual valor de culto / valor 

de exposição, na medida em que se disfarça na dupla conceptual acima descrita, nada nos diz de 

novo. No entanto, tudo isto muda subitamente de figura a partir do momento em que estes conceitos 

deixam de ser indiferentes face à história... Nas obras de arte, o que decorre do murchar da 

aparência, do declínio da aura, é o formidável progresso do espaço do jogo [desempenho] (Spiel-

Raum). E o espaço de jogo/desempenho mais vasto de todos instalou-se no cinema. Nele, o momento 

da aparência eclipsou-se completamente em favor do momento do jogo/desempenho.... 

(Parelipómenos e variantes do texto, GS VII, p. 368-369).  

 

João Maria Mendes 

2007 

 

* Primeira versão francesa abreviada de Pierre Klossowski in Zeitschrift für Sozialforschung V, Paris, 1936 - cahier 

n°1, Lib. Alcan. Retomado nas Œuvres choisies, 1959,  trad. de Maurice de Gandillac. Texto alemão completo in 

Schriften I, p.366-4O5.  
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A OBRA DE ARTE NA ÉPOCA DA SUA REPRODUÇÃO MECANIZADA 

Walter Benjamin  

 

I 

 

 Faz parte dos princípios da obra de arte que ela tenha sido sempre reprodutível. O que fora 

feito por homens podia sempre ser refeito por outros. Assim, a réplica foi praticada por mestres para 

difundirem as suas obras, a cópia por alunos que exerciam o seu ofício, enfim as falsificações por 

terceiros ávidos de lucro. Face a estes procedimentos, a reprodução mecanizada da obra de arte 

representa algo de novo; técnica que se elabora de maneira intermitente através da história, em saltos 

para diante separados por longos intervalos, mas com crescente intensidade. Com a gravura sobre 

madeira, o desenho tornou-se pela primeira vez mecanicamente reprodutível — muito tempo antes de 

a escrita o ter sido pela imprensa. As formidáveis mudanças que a imprensa, reprodução mecanizada 

da escrita, provocaram na literatura, são suficientemente conhecidas. Mas estes procedimentos não 

representam senão uma etapa particular, de um alcance decerto considerável, do processo que aqui 

analisamos no plano da história universal. A gravura sobre madeira da Idade Média é seguida pela 

estampagem e pela água-forte e depois, no início do séc. XIX, pela litografia.  

 

 Com a litografia, a técnica de reprodução atinge um patamar essencialmente novo. Este 

processo muito mais imediato, que distingue a réplica de um desenho sobre pedra da sua incisão em 

madeira ou numa prancha de cobre, permite às artes gráficas pôr no mercado as suas produções, não 

apenas maciçamente como até então, mas também em forma de criações sempre novas. Graças à 

litografia, o desenho passou a poder acompanhar ilustrativamente a vida quotidiana. Passou a andar a 

par do impresso. Mas a litografia ainda dava os primeiros passos quando se viu ultrapassada, dezenas 

de anos após a sua invenção, pela invenção da fotografia. Pela primeira vez nos procedimentos 

reprodutivos da imagem, a mão via-se liberta das obrigações artísticas mais importantes, que 

doravante incumbiam apenas ao olho. E como o olho percepciona mais depressa do que a mão 

desenha, o processo de reprodução da imagem viu-se acelerado a tal ponto que pôde andar a par da 

palavra. Do mesmo modo que a litografia já continha virtualmente o jornal ilustrado — também a 

fotografia já continha o filme sonoro. A reprodução mecanizada do som esboçou-se em finais do séc. 

XIX. Cerca de 1900, a reprodução mecanizada tinha atingido um padrão tal que, não só começava a 

tornar objecto seu as obras de arte do passado, transformando assim a sua acção, mas, mais ainda, 
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ganhava uma situação autónoma entre os processos artísticos. Para o estudo deste padrão, nada é 

mais revelador do que o modo como as suas duas diferentes manifestações — reprodução de obras de 

arte e arte cinematográfica — se repercutiram na forma tradicional da arte.  

 

II 

 

 À reprodução, mesmo a mais aperfeiçoada, de uma obra de arte, falta sempre um factor: o 

seu hic et nunc [aqui e agora, N.d.T], a sua existência única no lugar em que se encontra. Era nesta 

existência única, exclusivamente, que se exercia a sua história. Referimo-nos, deste modo, tanto às 

alterações que ela pudesse ter sofrido na sua estrutura física, como às condições sempre alteráveis de 

propriedade por que pudesse ter passado. A marca das primeiras só poderia ser revelada por análises 

químicas impossíveis de operar numa reprodução; as segundas são objecto de uma tradição cuja 

reconstituição deve estabelecer o seu ponto de partida no lugar onde se encontra o original.  

 

 O hic et nunc do original forma o conteúdo da noção de autenticidade, e nesta repousa a 

representação de uma tradição que transmitiu até aos nossos dias esse objecto como idêntico a si 

mesmo. As componentes da autenticidade recusam-se a qualquer reprodução, e não apenas à 

mecanizada. O original, face à reprodução manual, cuja falsidade ele fazia facilmente aparecer, 

conservava toda a sua autoridade; ora, essa situação privilegiada altera-se com a reprodução 

mecanizada. Por duas razões. Em primeiro lugar, a reprodução mecanizada afirma-se com mais 

independência face ao original do que a reprodução manual. Ela pode, por exemplo na fotografia, 

revelar aspectos do original acessíveis, não ao olho nu, mas apenas à objectiva regulável e livre de 

escolher o seu campo, e que, graças a meios como a ampliação, capta imagens que escapam à 

óptica natural. Em segundo lugar, a reprodução mecanizada assegura ao original a ubiquidade de que 

ele está naturalmente privado, permitindo-lhe oferecer-se à percepção em forma de fotografia ou de 

disco. A catedral sai do seu espaço de implantação para entrar no estúdio do amador; o coral, 

executado ao ar livre ou numa sala de concertos, faz-se ouvir num quarto.  

 

 Estas novas circunstâncias podem deixar intacto o conteúdo de uma obra de arte — mas 

depreciam o seu hic et nunc. E se é verdade que isto não é apenas válido para a obra de arte, mas 

também para a paisagem que o filme vai mostrando ao espectador, o processo atinge o objecto 

artístico — neste aspecto bem mais vulnerável que o objecto natural —  no seu próprio âmago: a 

autenticidade. A autenticidade de uma coisa integra tudo o que ela comporta de transmissível devido 

à sua origem, à sua duração material e ao seu testemunho histórico. Este testemunho, que repousa na 

materialidade, é posto em causa pela reprodução, de onde a materialidade se retirou. Decerto, só o 

testemunho é atingido; mas, nele, são-no também a autoridade da coisa e o seu peso tradicional.  

 

 Poderíamos reunir todos estes indícios na noção de aura e dizer: o que, na obra de arte, na 

era da reprodução mecanizada, enfraquece, é a sua aura. Processo sintomático, cuja significação 
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ultrapassa em muito o domínio da arte. A técnica de reprodução — poderia ser esta a fórmula geral — 

separa a coisa reproduzida do domínio da tradição. Multiplicando a sua reprodução, ela substitui a sua 

existência única pela existência em série, e, permitindo à reprodução ser oferecida em toda e qualquer 

situação ao espectador ou auditor, actualiza a coisa reproduzida. Estes dois procedimentos levam a 

uma violenta alteração da coisa transmitida, a uma perturbação da tradição que mais não é do que o 

reverso da crise e da renovação actuais da humanidade. Os dois processos estão em ligação estreita 

com os movimentos de massas contemporâneos. O seu mais poderoso agente é o filme. A sua 

significação social, mesmo se considerada na sua função mais positiva, não é concebível sem essa 

função destrutiva, catárctica: a liquidação do valor tradicional da herança cultural. O fenómeno é 

particularmente tangível nos grandes filmes históricos, mas integra no seu domínio regiões sempre 

novas. E se Abel Gance, em 1927, grita com entusiasmo: “Shakespeare, Rembrandt, Beethoven farão 

cinema... Todas as lendas, todos os mitos e mitologias, todos os fundadores de religião e as próprias 

religiões... esperam a sua ressurreição luminosa, e os heróis acotovelam-se às nossas portas para 

poderem entrar”
1
, o seu grito é um convite a uma vasta liquidação.  

 

III 

 

 O modo de percepção das sociedades humanas transforma-se, apesar de grandes intervalos 

históricos, ao mesmo tempo que o modo de existência dessas sociedades. A maneira como se elabora 

o modo de percepção (o medium em que ela se realiza) não é apenas determinado pela natureza 

humana, mas também por circunstâncias históricas. A época da invasão dos Bárbaros, durante a qual 

nasceram a indústria artística do Baixo-Império e a Genèse de Viena, não só conhecia uma arte outra 

que a da Antiguidade, como uma outra percepção. Os sábios da Escola vienense, Riegl e Wickhoff, 

que reabilitaram essa arte longamente desconsiderada pela influência das teorias classicistas, foram os 

primeiros a pensar o modo de percepção particular da época em que essa arte recebia honras. 

Qualquer que tenha sido o alcance da sua penetração, ela era limitada pelo facto destes sábios se 

limitarem a recensear as características formais desse modo de percepção. Eles não tentaram — e 

talvez não pudessem esperar fazê-lo— mostrar as fortes mutações sociais reveladas pelas 

metamorfoses da percepção. Nos nossos dias, as condições para uma investigação deste tipo são mais 

favoráveis, e, se as transformações no medium da percepção contemporânea são compreensíveis 

como perda da aura, é possível descrever as suas causas sociais.  

 

 Que é, em suma, a aura? Uma trama singular de tempo e de espaço: aparição única de um 

longínquo, por mais próximo que esteja. O homem que, numa tarde de verão, se abandona a seguir 

com o olhar o perfil de um horizonte de montanhas ou a linha de um ramo que o protege com a sua 

sombra — esse homem respira a aura dessas montanhas, desse ramo. Esta experiência permite-nos 

entender a determinação social da actual perda da aura. Tal perda deve-se a duas circunstâncias, 

ambas relacionadas com a acentuada tomada de consciência pelas massas e com a crescente 

intensidade dos seus movimentos. Porque:  a massa reivindica que o mundo lhe seja tornado mais 
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“acessível” com tanta paixão, que tende a depreciar a unicidade de todo e qualquer fenómeno, 

acolhendo a sua múltipla reprodução. Dia após dia, afirma-se mais irresistível a necessidade de tomar 

posse imediata do objecto na sua imagem, melhor, na sua reprodução. Ora, tal como os jornais 

ilustrados e as actualidades filmadas a disponibilizam, ela distancia-se cada vez mais da imagem de 

arte. Nesta última, a unicidade e a duração confundem-se tão estreitamente quanto a fugacidade e a 

reprodutibilidade no cliché. Extrair o objecto do seu halo destruindo-lhe a aura, é a marca de uma 

percepção cujo “sentido do semelhante no mundo” se vê intensificado ao ponto de, através da 

reprodução, conseguir estandartizar o único. Assim se manifesta, no domínio da receptividade, aquilo 

que, no domínio da teoria, é proposto pela importância crescente da estatística. A acção das massas 

sobre a realidade e da realidade sobre as massas representa um processo de alcance ilimitado, tanto 

para o pensamento como para a receptividade.  

 

IV  

 

 A unicidade da obra de arte faz corpo com a sua integração na tradição. Essa tradição é, 

aliás, algo de fortemente vivo, de extraordinariamente mutante em si mesmo. Uma antiga estátua de 

Vénus situava-se diversamente, em relação à tradição, para os Gregos que a tornavam objecto de 

culto e para os clérigos da Idade Média que nela viam um ídolo maléfico. Mas ela aparecia, a uns 

como a outros, em todo o seu carácter de unicidade, numa palavra — na sua aura. A forma original 

de integração da obra de arte na tradição realizava-se no culto. Sabemos que as obras de arte mais 

antigas foram elaboradas ao serviço de um ritual primeiro mágico, depois religioso. Ora, tem o maior 

significado que o modo de existência da obra de arte determinado pela aura nunca se separe 

completamente da sua função ritual. Noutros termos: o valor único da obra de arte “autêntica” tem a 

sua base no ritual. Esse fundo ritual, por mais que tenha recuado, ainda transparece nas formas mais 

profanas do culto da beleza. Culto que se desenvolve ao longo da Renascença e impera durante três 

séculos — até que, por fim, ao sofrer o primeiro abalo sério, se revela aquele fundo. Quando, com o 

surgimento do primeiro modo de reprodução verdadeiramente revolucionário, a fotografia 

(simultaneamente com o crescendo do socialismo), a arte experimenta a proximidade da crise, 

tornada evidente um século mais tarde, reage com a doutrina da arte-pela-arte, que não passa de 

uma teologia da arte. Foi dela que ulteriormente emergiu uma teologia negativa na forma da ideia de 

arte pura, que não só recusa toda e qualquer função social, mas também toda e qualquer 

determinação por um sujeito concreto. (Na poesia, Mallarmé foi o primeiro a atingir essa posição).  

 

 É indispensável ter em conta estas circunstâncias históricas numa análise que tem como 

objecto a obra de arte na era da sua reprodução mecanizada. Porque elas anunciam esta verdade 

decisiva: a reprodução mecanizada, pela primeira vez na história universal, emancipa a obra de arte 

da sua existência parasitária no ritual. De modo crescente, a obra de arte reproduzida torna-se 

reprodução de uma obra de arte destinada à reprodutibilidade 
2
. Um cliché fotográfico, por exemplo, 

permite a tiragem de numerosas provas: pedir a prova autêntica seria absurdo. Mas a partir do 
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instante em que o critério da autenticidade deixa de ser aplicável à produção artística, o conjunto da 

função social da arte encontra-se arrasado. O seu fundo ritual deve ser substituído por outro, 

constituído por outra prática: a política.  

 

 

V 

 

 Seria possível representar a história da arte como a oposição entre dois pólos da obra de arte 

propriamente dita, e redesenhar a curva da sua evolução seguindo as deslocações do centro de 

gravidade entre um e outro. Esses dois pólos são o seu valor ritual e o seu valor de exposição. A 

produção artística começa por imagens ao serviço da magia. A  importância dessas obras advém do 

próprio facto de existirem, e não do facto de serem vistas. O élan que o homem da Idade da Pedra 

desenha nas paredes da sua gruta é um instrumento de magia, que só por acaso expõe ao olhar de 

outrem; importante seria, sim, que os espíritos vissem tal imagem. O valor ritual quase exige que a 

obra se mantenha escondida: certas estátuas de deuses não são acessíveis senão ao sacerdote, certas 

imagens da Virgem ficam veladas durante quase todo o ano, certas esculturas das catedrais góticas 

são invisíveis para o espectador ao nível do chão. Com a emancipação dos diversos procedimentos da 

arte no seio do ritual, multiplicam-se, para a obra de arte, as ocasiões de se expor. Um busto, que se 

pode expedir para este ou aquele lugar, é mais susceptível de ser exposto do que uma estátua de deus 

que tem o seu lugar fixo no recinto do templo. O quadro ultrapassa, a esta luz, o mosaico ou o fresco 

que o precederam. 

 

 Com os diferentes métodos de reprodução da obra de arte, o seu carácter de 

exposicionalidade cresceu, ganhando tais proporções que a deslocação quantitativa entre os dois pólos 

se inverte, como nas idades pré-históricas, e se torna transformação qualitativa da sua essência. Do 

mesmo modo que nas idades pré-históricas a obra de arte, devido ao peso absoluto do seu valor ritual, 

foi em primeiro lugar um instrumento de magia a que mais tarde se atribuíu carácter artístico, também 

nos nossos dias, devido ao peso absoluto do seu valor de exposição, ela se torna numa criação com 

funções inteiramente novas — entre as quais se destaca a função que nos é mais familiar, a função 

artística, que porventura virá um dia a ser reconhecida como acessória. Pelo menos, já é patente que o 

filme fornece os elementos mais probatórios a tal prognóstico. E é certo, por outro lado, que o alcance 

histórico desta transformação das funções da arte, já manifestamente muito avançada no filme, 

permite o confronto com a pré-história de modo não apenas metodológico, mas também material.  

 

VI 

 

 A arte da pré-história põe as suas notações plásticas ao serviço de certas práticas, as práticas 

mágicas —  quer se trate de talhar a figura de um antepassado (sendo esse acto, em si mesmo, 

mágico); de indicar o modo de execução dessas práticas (à estátua é dada uma atitude ritual); ou, 
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enfim, de fornecer um objecto de contemplação mágica (efectuando-se a contemplação da estátua 

segundo as exigências de uma sociedade cuja técnica ainda se confundia com o ritual). Técnica, 

naturalmente, atrasada quando comparada com a técnica mecânica. Mas o que importa à 

consideração dialéctica não é a inferioridade mecânica de tal técnica, e sim a sua diferença de 

tendência em relação à nossa — a primeira envolvia comprometidamente o homem tanto quanto 

possível, a segunda o mínimo possível. A proeza da primeira, se assim podemos dizer, é o sacrifício 

humano; a da segunda seria anunciada pelo avião não pilotado, dirigido à distância por ondas 

hertzianas. De uma vez por todas —  foi a divisa da primeira técnica (quer como falta irreparável, quer 

como sacrifício da vida eternamente exemplar). Uma vez não é nada — é a divisa da segunda técnica 

(cujo objecto é a retoma, variando-as incansavelmente, das suas experiências). A origem da segunda 

técnica deve procurar-se no momento em que, guiado por uma astúcia inconsciente, o homem se 

dispôs pela primeira vez a distanciar-se da natureza. Por outras palavras: a segunda técnica nasceu no 

jogo.  

 

 Seriedade e jogo, rigor e desenvoltura misturam-se intimamente na obra de arte, apesar de 

em diferentes graus. Isto implica que a arte é solidária tanto da primeira como da segunda técnica. 

Certamente que os termos : dominação das forças naturais não exprimem, senão de modo muito 

discutível, o objectivo da técnica moderna;  estes termos pertencem ainda ao vocabulário da primeira 

técnica. Esta visava realmente uma subjugação da natureza — enquanto a segunda visa, bem mais, 

uma harmonia entre a natureza e a humanidade. A função social decisiva da arte actual consiste em 

iniciar a humanidade nesse jogo “harmoniano” [“harmonien” na versão francesa, em vez de 

“harmonieux”; donde, “harmoniano” em vez de “harmonioso”, N.d.T.]. E isto vale sobretudo para o 

filme. O filme serve para exercitar o homem na percepção e na reacção determinadas pela prática de 

um equipamento técnico cujo papel, na sua vida, não pára de crescer em importância. Esse papel 

ensinar-lhe-á que a sua sujeição momentânea a tal utensílio não dará lugar à sua libertação através 

desse mesmo utensílio senão quando a estrutura económica da humanidade se tiver adaptado às 

novas forças produtivas postas em movimento pela segunda técnica 
3
.  

 

VII 

 

 Na fotografia, o valor de exposição começa a recalcar em toda a linha o valor ritual. Mas este 

não cede o seu terreno sem resistência. Retira-se para uma última trincheira: o rosto humano. Não é, 

de modo nenhum, um acaso que o retrato tenha sido o objecto principal da primeira fotografia. O 

culto da recordação dos seres amados, ausentes ou defuntos, oferece ao sentido ritual da obra de arte 

um último refúgio. Na expressão fugitiva de um rosto humano, nas antigas fotografias, a aura parece 

brilhar uma derradeira vez. É isso que faz a sua incomparável beleza, carregada de melancolia. Mas 

mal a figura humana tende a desaparecer da fotografia, o valor de exposição afirma-se superior ao 

valor ritual. O facto de ter situado este processo nas ruas da Paris de 1900, fotografando-as desertas, 

constitui toda a importância dos clichés de Atget. Disse-se, com razão, que ele fotografava essas ruas 
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como o lugar de um crime. O lugar do crime está deserto. Fotografamo-lo para inventariar indícios. 

No processo da história, as fotografias de Atget adquirem o valor de material probatório, de provas. É 

isso que lhes dá uma significação política escondida. São inicialmente elas que pedem uma 

compreensão num determinado sentido. Já não se prestam a um olhar desapegado. Inquietam quem 

as contempla: quem as olha sente que, para as penetrar, é preciso seguir certos caminhos; e sabe que 

já seguiu esses caminhos nos jornais ilustrados. Caminhos verdadeiros ou falsos — não importa. Não é 

senão nesses ilustrados que as legendas se tornaram obrigatórias. E torna-se claro que elas têm um 

carácter totalmente diferente dos títulos de quadros. As directivas que as legendas dão ao amador de 

imagens vão tornar-se mais precisas e mais imperativas no filme, onde a interpretação de cada 

imagem é determinada pela sucessão de todas as precedentes.  

 

VIII  

 

 Os Gregos não conheciam senão dois processos de reprodução mecanizada da obra de arte: 

a moldagem e a cunhagem. Bronzes, terracotas e medalhas eram as únicas obras de arte que podiam 

produzir em série. Tudo o resto era único e tecnicamente irreprodutível. Por isso estas obras eram 

feitas para a eternidade. Os Gregos estavam constrangidos, pela própria situação da sua técnica, a 

criar uma arte de “valores eternos”. É a essa circunstância que se deve a sua posição exclusiva na 

história da arte, que iria servir de ponto de referência às gerações seguintes. Ninguém duvida de que a 

nossa esteja nos antípodas da deles. Nunca antes as obras de arte foram tão mecanicamente 

reprodutíveis. O filme é o exemplo de uma forma de arte cujo carácter é, pela primeira vez, 

integralmente determinado pela sua reprodutibilidade. Seria ocioso comparar as particularidades desta 

forma com as da arte grega. Há um ponto, no entanto, em que esta comparação é instrutiva. Com o 

filme tornou-se decisiva uma qualidade que os Gregos não teriam decerto admitido senão em último 

lugar, ou como a qualidade mais desprezível da arte: a sua perfectibilidade. Um filme acabado nada 

tem a ver com uma criação resultante de um lance único; ele compõe-se de uma sucessão de 

imagens escolhidas pelo montador — imagens que, da primeira à última tomada de vistas, já tinham 

começado por ser livremente retocáveis. Para montar o seu Public Opinion [[United Artists, 1925, 

rebaptizado A Woman of Paris, N.d.T.], filme de 3 000 metros, Chaplin filmou 125 000. O filme é, 

portanto, a obra de arte mais perfectível, e essa perfectibilidade procede directamente da sua renúncia 

radical a qualquer “valor de eternidade”. A título de contra-prova: os Gregos, cuja arte estava adstrita 

à produção de “valores eternos”, tinham posto no topo da hierarquia das artes aquela que era menos 

susceptível de perfectibilidade, a escultura, cujas produções são literalmente de uma peça só. A 

decadência da escultura na era das obras de arte montáveis surge como inevitável.   

 

IX 

 

 A disputa que se abriu, no decurso do séc. XIX, entre pintura e fotografia, quanto ao valor 

artístico das respectivas produções, parece nos nossos dias confusa e ultrapassada. Mas esse facto em 
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nada diminui o alcance dessa disputa, e poderia, pelo contrário, sublinhá-lo. De facto, essa querela 

era o sintoma de uma brusca alteração histórica de alcance universal, que nenhuma das rivais estava 

em condições de avaliar em toda a sua dimensão. Tendo a era da reprodução mecanizada separado a 

arte do seu fundamento ritual, a aparência da sua autonomia apagou-se para sempre. A mudança de 

funções da arte que daí resultou ultrapassava os limites das perspectivas do século. E o seu significado 

ainda escapou ao séc. XX — que viu o nascimento do filme.  

 

 Se, antes, tanta energia se gastou em vãs subtilezas para resolver este problema: a fotografia 

é, ou não é, uma arte? — sem ninguém se ter previamente questionado sobre se a própria invenção da 

fotografia não teria, bruscamente, deitado por terra o carácter fundamental da arte — também os 

teóricos do cinema atacaram, por seu turno, essa prematura questão. Ora, as dificuldades que a 

fotografia tinha suscitado à estética tradicional eram uma brincadeira comparadas com as que o filme 

preparava. Donde, a cegueira obstinada que caracteriza as primeiras teorias cinematográficas. Por 

exemplo, Abel Gance pretende que, “devido a um prodigioso passo atrás, estamos de regresso ao 

plano de expressão dos Egípcios... A linguagem das imagens ainda não está inteiramente afinada 

porque os nossos olhos ainda não estão suficientemente preparados para elas. Ainda não há respeito 

suficiente, culto pelo que elas exprimem” 
4
. E Séverin-Mars escreve: “Qual a arte que teve um sonho 

tão altivo, ao mesmo tempo tão poético e tão real? Assim considerado, o cinematógrafo tornar-se-ia 

num modo de expressão completamente excepcional, e na sua atmosfera não deveriam mover-se 

senão personagens dotados do pensamento mais superior, nos momentos mais perfeitos e mais 

misteriosos da sua corrida”
5
. Alexandre Arnoux, por sua vez, concluindo uma fantasia sobre o filme 

mudo, acaba por perguntar: “Em suma, os termos aventurosos que acabamos de empregar não são 

os mesmos que definem a oração?”
6
 É significativo constatar como o desejo de posicionar o cinema 

entre as artes conduz estes teóricos a fazerem com que elementos rituais entrem brutalmente no filme. 

E no entanto, na época destas especulações, obras como Public Opinion e The Gold Rush [United 

Artists, 1925, N.d.T.] projectavam-se em todos os ecrãs. O que não impede Gance de se servir da 

comparação com os hieróglifos, nem Séverin-Mars de falar do filme como das pinturas de Fra 

Angelico. É característico que, ainda hoje, autores conservadores procurem a importância do filme, 

senão no sacral, pelo menos no sobrenatural. Comentando a realização, por Reinhardt, de Sonho de 

uma noite de Verão, Werfel constata que é decerto a estéril cópia do mundo exterior com suas ruas, 

interiores, gares, restaurantes, automóveis e praias que entravou até hoje a consagração do filme no 

domínio da arte. “O filme ainda não captou o seu verdadeiro sentido, as suas verdadeiras 

possibilidades... E estas consistem na sua faculdade específica para exprimir, por meios naturais e com 

um incomparável poder de persuasão, tudo o que é feérico, maravilhoso e sobrenatural” 
7
.  

 

X 

 

 Fotografar um quadro é um modo de reprodução; fotografar um acontecimento fictício num 

estúdio, é outro. No primeiro caso, a coisa reproduzida é uma obra de arte, mas a sua reprodução não 
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o é de todo. Porque o acto do fotógrafo ajustando a objectiva não cria mais uma obra de arte, como 

não a cria o acto do maestro dirigindo uma sinfonia. Estes actos representam, no máximo, 

performances artísticas. Mas a tomada de vistas em estúdio é outra coisa. Aqui, a coisa reproduzida já 

não é obra de arte, e a reprodução é-o tão pouco como no primeiro caso. A obra de arte 

propriamente dita não se elabora senão à medida que se efectua a découpage. E cada um das partes 

integrantes desta é a reprodução de uma cena que não é obra de arte, nem por si própria, nem pela 

fotografia. O que são então os acontecimentos reproduzidos num filme, se é claro que não são, de 

modo algum, obras de arte? 

 

 A resposta deverá ter em conta a particularidade do trabalho do intérprete do filme. Ele 

distingue-se do actor de teatro pelo facto de a sua representação, que serve de base à reprodução, se 

efectuar, não diante de um público fortuito, mas diante de um comité de especialistas que, nas suas 

qualidades de director de produção, realizador, operador, engenheiro de som ou de iluminação, etc., 

podem em qualquer momento intervir pessoalmente  nessa representação. Estamos, aqui, diante de 

um indício social de grande importância. A intervenção de um comité de especialistas numa dada 

performance  caracteriza o trabalho desportivo e, em geral, a execução de testes. Semelhante 

intervenção determina, de facto, todo o processo de produção do filme. Sabe-se que, para numerosas 

passagens da fita, se filmam variantes. Por exemplo, um grito pode dar lugar a diversas gravações. O 

montador procede então a uma selecção — estabelecendo assim uma espécie de recorde. Um 

acontecimento fictício filmado num estúdio distingue-se, portanto, do acontecimento real 

correspondente como se distinguiria o lançamento de um disco numa pista, numa prova desportiva, 

do lançamento do mesmo disco, no mesmo lugar e com a mesma trajectória, se o objectivo fosse 

matar um homem. O primeiro acto seria a execução de um teste, o segundo não.  

 

 É verdade que a prova de teste feita por um intérprete do ecrã é de natureza inteiramente 

única. Em que consiste ela? Em ultrapassar um certo limite que restringe estritamente o valor social 

das provas de teste. Recordaremos que a sua performance nada tem em comum com provas 

desportivas, mas unicamente com provas de testes mecânicos. O sportman só conhece, por assim 

dizer, testes naturais. Ele mede-se com provas que a natureza lhe fixa, não com as que lhe são fixadas 

por um qualquer aparelho — salvo raras excepções, como Nurmi que, como se diz, “corria contra o 

relógio”. Entretanto, o processo de trabalho, sobretudo desde a sua normalização pelo sistema do 

trabalho em cadeia, submete todos os dias inúmeros operários a inúmeras provas de testes 

mecanizados. Tais testes fazem-se automaticamente: é eliminado quem não os ultrapassa. E são 

também abertamente praticados pelos institutos de orientação profissional.  

 

 Ora, tais provas apresentam um considerável inconveniente: diferentemente das provas 

desportivas, não se prestam à exposição num grau apreciável. É justamente aqui que o filme intervém. 

O filme torna a execução de um teste susceptível de ser exposta, fazendo da própria exponibilidade um 

teste. Porque o intérprete do ecrã não representa diante de um público, mas sim diante de um 
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aparelho gravador. Poderíamos dizer que o director de fotografia ocupa exactamente o mesmo lugar 

que o controlador do teste nos exames de aptidão profissional. Representar sob o fogo das sunlights, 

satisfazendo ao mesmo tempo as exigências do microfone, é decerto uma performance de primeira 

ordem. Sair-se bem é, para o actor, conseguir manter toda a sua humanidade diante dos aparelhos de 

captação,  registo e gravação. Semelhante performance apresenta um imenso interesse. Porque é sob 

o controlo de aparelhos que a maioria dos habitantes das cidades, nos escritórios e nas fábricas, 

devem, durante a jornada de trabalho, abdicar da sua humanidade. Chegada a noite, essas mesmas 

massas enchem as salas de cinema para assistir à vingança a que o intérprete do ecrã por elas se 

entrega, não apenas afirmando a sua humanidade (ou o que a substitui) face ao aparelho, mas 

também pondo este último ao serviço do seu próprio triunfo. 

 

XI 

 

 No filme, é bem menos importante que o intérprete represente alguém de outro aos olhos do 

público, do que se represente a si próprio diante do aparelho. Um dos primeiros a sentir essa 

metamorfose, a que a prova de teste sujeita o intérprete, foi Pirandello. As chamadas de atenção que 

faz a este respeito no seu romance On tourne, embora só ponham em evidência o aspecto negativo da 

questão, e apesar do autor só se referir ao filme mudo, mantêm todo o seu valor. Porque o filme 

sonoro nada de essencial veio mudar. O decisivo é que se trata de desempenhos diante de um 

aparelho no primeiro caso, diante dois no segundo. “Os actores de cinema, escreve Pirandello, 

sentem-se como no exílio. Exilados não apenas do palco, mas também de si próprios. Eles apercebem-

se confusamente, com uma sensação de despeito, de vazio indefinível e até de falhanço, de que o seu 

corpo quase lhes é roubado, suprimido, privado da sua realidade e vida, da voz, do ruído que produz  

ao mexer-se, para se tornar numa imagem muda que treme por um instante no ecrã e depois 

desaparece em silêncio... A maquinazinha brincará, perante o público, com as suas sombras, e a eles 

só resta contentarem-se com representar para ela”
8
.  

 

 Este facto poderia igualmente caracterizar-se do seguinte modo: pela primeira vez — e devido 

ao filme — o homem está posto em situação de viver e agir totalmente a expensas da sua própria 

pessoa, ao mesmo tempo que renuncia à sua aura. Porque a aura depende do seu hic et nunc. Não 

existe dela nenhuma reprodução, nenhuma réplica. A aura que, no palco, emana de Macbeth, o 

público experimenta-a necessariamente como pertencendo ao actor que desempenha esse papel. A 

singularidade da tomada de vistas no estúdio vem de que o aparelho substitui o público. E com o 

público desaparece a aura que envolve o intérprete, e com a aura do intérprete desaparece a da 

personagem que ele interpreta.  

 

 Não é de espantar que um dramaturgo como Pirandello, ao caracterizar o intérprete do ecrã, 

involuntariamente aflore o fundo mesmo da crise que vemos o teatro atravessar. À obra 

exclusivamente concebida para a técnica de reprodução — como é o filme — nada de mais decisivo 
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poderia opor-se do que a obra cénica. Toda a consideração mais aprofundada o confirma. Os 

observadores especializados reconhecem há muito que é “quase sempre representando o mínimo 

possível que se obtêm os mais poderosos efeitos cinematográficos...”. Desde 1932, Arnheim considera 

que “o último progresso do filme é considerar o actor apenas um acessório escolhido em função das 

suas características... e que vamos intercalando onde é preciso” 
9
. A isto liga-se estreitamente outra 

coisa. No palco, o actor identifica-se com o carácter do seu papel. O intérprete de ecrã nem sempre 

pode fazê-lo. A sua criação nunca é feita de uma peça só, antes se compõe de numerosas e distintas 

criações. Pondo de lado circunstâncias fortuitas como o tempo de aluguer do estúdio, a escolha e 

mobilização de comparsas, a confecção dos cenários e outros acessórios, o desempenho do actor é 

decomposto numa série de criações montáveis por elementares necessidades da maquinaria. Comece-

se pela iluminação, cuja instalação obriga a filmar um acontecimento que, no ecrã, será uma cena 

rápida e única, numa série de tomadas de vista distintas, que pode prolongar-se, no estúdio, durante 

horas. E não estamos a falar das trucagens mais óbvias... Se um salto do cimo de uma janela (no 

ecrã) pode efectuar-se, no estúdio, do cimo de um andaime, a cena de fuga que se segue ao salto 

pode só vir a ser filmada semanas depois, durante as filmagens de exteriores. De resto, reconstituem-

se facilmente casos ainda mais paradoxais. Admitamos que o intérprete deva sobressaltar-se diante da 

porta a que alguém bate com força. E que tal sobressalto não sai bem. O realizador recorrerá a 

qualquer expediente: aproveitará uma presença ocasional do intérprete no estúdio para ali fazer 

disparar-se um tiro. O susto vivido, espontâneo, do intérprete, filmado sem que ele o saiba, poderá ser 

montado no lugar próprio. Nada mostra com tanta plasticidade como a arte se escapou do domínio 

da “bela aparência”, tão longamente considerado o único onde ela podia prosperar.  

 

XII 

 

 Na representação da imagem do homem pelo aparelho, a alienação do homem por si próprio 

encontra uma utilização altamente produtiva. Medir-se-á toda a sua extensão no facto de o sentimento 

de estranheza do intérprete diante da objectiva, descrito por Pirandello, ter a mesma origem  que o 

sentimento de estranheza do homem perante a sua imagem no espelho — sentimento que os 

românticos tanto gostaram de penetrar. Ora, doravante, essa imagem reflectida do homem é 

separável dele, transportável — e para onde? Para diante da massa. Evidentemente, o intérprete do 

ecrã não cessa, por um instante que seja, de ter consciência desse facto. Diante da objectiva, ele sabe 

que, em última instância, a massa das espectadores é o seu destinatário. Esse mercado que a massa 

constitui, e onde ele virá oferecer, não apenas a sua potência de trabalho, mas também o seu físico, é-

lhe tão difícil representá-lo como seria para um artigo de fábrica. Não contribui esta circunstância, 

como notou Pirandello, para a opressão, a nova angústia que o aperta diante da objectiva? A esta 

nova angústia corresponde, justamente, um novo triunfo: o da star. Favorecido pelo capital do filme, o 

culto da vedeta conserva esse charme da personalidade que desde há muito não é senão o falso 

esplendor da sua essência mercantil. E esse culto encontra o seu complemento no culto do público, 

culto favorecido pela mentalidade corrompida da massa, que os regimes autoritários procuram instalar 
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em substituição da consciência de classe. Se tudo corresse bem ao capital cinematográfico, o processo 

concluir-se-ia, para o artista do ecrã como para os espectadores, na alienação de si próprios. Mas a 

técnica do filme prefine essa conclusão: ela prepara  uma reversão dialéctica da situação.  

 

 

 

XIII 

 

 É próprio da técnica do filme, como da do desporto, que qualquer homem assista mais ou 

menos como connaisseur às suas exibições. Damo-nos conta disto de cada vez que nos cruzamos com 

um grupo de jovens ardinas que comentam, apoiados nas suas bicicletas, os resultados de qualquer 

prova de ciclismo; no que ao filme diz respeito, as actualidades provam com nitidez bastante que 

qualquer um pode hoje ser filmado. Mas a questão não é essa. Cada homem tem, hoje, o direito de 

ser filmado. A situação histórica da vida literária actual permite entender esse direito.  

 

 Durante séculos, as condições determinantes da vida literária punham frente a frente um 

pequeno número de escritores e milhares de leitores. O final do séc. XIX viu produzir-se uma mudança 

nesta relação. Com a extensão crescente da imprensa, que não parava de pôr novos orgãos políticos, 

religiosos, científicos, profissionais e locais à disposição dos leitores, um número crescente destes 

últimos passou a ver-se ocasionalmente envolvido na literatura. A coisa começou com o “correio” que 

a imprensa diária abriu aos seus leitores — de tal modo que, hoje, quase não há trabalhador europeu 

que não possa publicar em algum lugar as suas observações pessoais sobre o trabalho, em forma de 

reportagem ou outra afim. A diferença entre autor e público tende, assim, a perder o seu carácter 

fundamental. Já não é senão funcional, podendo variar de caso para caso. O leitor está, a cada 

momento, pronto a passar a escritor. Na qualidade de especialista, em que, melhor ou pior, teve de 

tornar-se, dada a extrema diversificação do processo de trabalho — por mais ínfimo que seja o seu 

emprego — ele pode, a qualquer momento, adquirir a qualidade de autor. O próprio trabalho toma a 

palavra. E a sua representação pela palavra faz parte integrante do poder necessário à sua execução. 

As competências literárias já não se fundam numa formação especializada, mas numa politecnia — e 

deste modo tornam-se num bem comum.  

 

 Tudo isto vale igualmente para o filme, onde as deslocações que tinham demorado séculos a 

produzir-se na vida literária se efectuaram numa dezena de anos. Porque na prática cinematográfica 

— e sobretudo na russa — essa deslocação já está em parte consumada. Um certo número de 

intérpretes dos filmes soviéticos não são, de todo, actores no sentido ocidental do termo, mas homens 

que desempenham o seu próprio papel — e antes do mais o seu papel no processo do trabalho. Na 

Europa ocidental, a exploração do filme pelo capital cinematográfico proíbe ao homem o direito a 

mostrar-se nesse papel. De resto, também o desemprego o proíbe, ao excluir grandes massas da 

produção, em cujo processo elas encontrariam sobretudo o direito a verem-se reproduzidas. Nestas 
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condições, a indústria cinematográfica tem todo o interesse em estimular a massa através de 

representações ilusórias e de especulações equívocas. Com esse objectivo, montou o seu poderoso 

aparelho publicitário: tirou partido da carreira e da vida amorosa das stars, organizou plebiscitos e 

concursos de beleza. E assim explora um elemento dialéctico da formação da massa. A aspiração do 

indivíduo isolado a pôr-se no lugar da star, quer dizer, a destacar-se da massa, é precisamente o que 

aglomera as massas espectadoras nas projecções. É com este interesse tão privado que a indústria 

cinematográfica joga, para corromper o interesse original e justificado das massas pelo filme.  

 

XIV 

 

 As tomada de vistas e sobretudo as filmagens oferecem um tipo de espectáculo como nunca 

antes se vira. Espectáculo que não saberíamos observar de um qualquer ponto de vista, se todos os 

auxilires estranhos à própria mise en scène — aparelhos de captação, registo e gravação, de 

iluminação, estado-maior de assistentes — saíssem do campo visual (a não ser que a pupila do 

espectador fortuito coincidisse com a objectiva). Este simples facto basta, por si só, para tornar 

superficial e vã qualquer comparação entre gravação em estúdio e ensaio teatral. Por princípio, o 

teatro conhece o ponto em que a ilusão da acção não pode ser destruída. Esse ponto não existe na 

cena de filme que está a ser gravada. A natureza ilusionista do filme é uma natureza de segundo grau 

— resultante da découpage. Quer dizer: no estúdio, o equipamento técnico penetrou tão 

profundamente a realidade, que esta não aparece, no filme, despojada dos utensílios, senão graças a 

procedimentos especiais — ângulo de tomada de vistas pela câmara, montagem desta tomada de 

vistas com outras da mesma ordem. No mundo do filme, a realidade não surge despojada dos 

aparelhos senão através dos maiores artifícios; e a realidade imediata surge ali como o miosótis do 

país da Técnica.  

 

 Estes dados, tão distintos dos do teatro, podem ser confrontados, de modo ainda mais 

revelador, com os da pintura. Precisamos de colocar, aqui, a seguinte questão: qual é a situação do 

operador em relação à do pintor? E para lhe responder, permitir-nos-emos tirar partido da noção de 

operador, usual em cirurgia. Ora, o cirurgião ocupa um dos pólos de um universo cujo outro pólo é 

ocupado pelo mágico. O comportamento do mágico que cura um paciente por imposição das mãos 

difere do comportamento do cirurgião que procede a uma intervenção no corpo do paciente. O 

mágico mantém a distância natural entre o paciente e ele próprio, ou, mais exactamente, não a 

diminui — por imposição das mãos — senão muito pouco, enquanto a aumenta — pela sua 

autoridade— acentuadamente. O cirurgião faz exactamente o inverso: diminui em muito a distância 

entre si e o paciente — penetrando o interior do corpo deste último — e apenas a aumenta pela 

circunspecção com que a sua mão se move entre os orgãos. Ou seja, diferentemente do mago (cujo 

carácter ainda é inerente ao médico), o cirurgião abstém-se, no momento decisivo, de adoptar um 

comportamento de homem a homem face ao paciente: pelo contrário, penetra-o operativamente.  
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 O pintor está para o operador como o mago para o cirurgião. O pintor conserva, no seu 

trabalho, uma distância normal em relação à realidade do seu tema — e pelo contrário, o cameraman 

penetra profundamente a tessitura de uma dada realidade. As imagens obtidas por um e outro 

resultam, assim, de procedimentos absolutamente distintos. A imagem do pintor é total, a do 

cameraman é feita de fragmentos múltiplos coordenados segundo uma lei nova. Assim, destes dois 

modos de representação da realidade — pintura e filme — este último é, para o homem actual, 

incomparavelmente mais significativo, porque obtém da realidade um aspecto despojado de qualquer 

aparelho — aspecto que o homem tem o direito de esperar da obra de arte — precisamente graças a 

uma penetração intensiva do real pelos aparelhos.  

 

XV 

 

 A reprodução mecanizada da obra de arte modifica o modo de reagir da massa face à arte. 

Por exemplo, ela mostra-se retrógrada diante de um Picasso, mas torna-se no mais progressista dos 

públicos diante de um Chaplin. Acrescentemos que, em todo e qualquer comportamento progressista, 

o prazer emocional e espectacular se confunde imediatamente com a atitude do especialista. E este é 

um indicador social importante. Porque, quanto mais diminui a importância social de determinada 

arte, mais se afirma no público o divórcio entre a atitude crítica e o prazer puro e simples. Saboreia-se 

sem o criticar o convencional — e critica-se com nojo o verdadeiramente novo. Ora, não sucede assim 

no cinema. Neste caso, a circunstância decisiva é, de facto, a seguinte: as reacções dos indivíduos 

isolados, cuja soma constitui a reacção massiva do público, mostram-se, mais no cinema do que em 

qualquer outra situação, determinadas pela sua multiplicação iminente. Ao manifestarem-se, essas 

reacções controlam-se a si próprias. Aqui, de novo, impõe-se a comparação com a pintura. O quadro 

não podia oferecer-se senão à contemplação de um ou de alguns. A contemplação simultânea de 

quadros por um grande público, tal como se anuncia no séc. XIX, é um sintoma precoce da crise da 

pintura, que de todo não foi apenas provocada pela fotografia, mas também dependeu, de forma 

relativamente independente, da tendência da obra de arte para convocar as massas.  

 

 De facto, o quadro nunca conseguiu tornar-se em objecto de uma recepção colectiva, ao 

contrário do que se passou com a arquitectura, ou com o poema épico, e hoje se passa com o filme. 

Por pouco que esta circunstância se preste a conclusões quanto ao papel social da pintura, não deixa 

de representar um pesado entrave no momento em que o quadro pintado, em condições de algum 

modo contrárias à sua natureza, se vê directamente confrontado com as massas. Nas igrejas e 

conventos da Idade Média, bem como nas cortes de príncipes até ao final do séc. XVIII, a recepção 

colectiva das obras pictóricas não se efectuava simultânea nem igualitariamente, mas sim através de 

uma mediação infinitamente graduada e hierarquizada. A mudança que desde então se produziu não 

exprime senão o conflito particular em que a pintura se viu implicada pela reprodução mecanizada do 

quadro. Apesar de se ter empreendido a sua exposição em galerias e salões, a massa quase não 

podia, aí, controlar-se e organizar-se como o faz, com as suas reacções, o público do cinema. Assim, o 
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mesmo público que reage com espírito progressita a um filme burlesco, reagirá necessariamente com 

espírito retrógrado a qualquer produção do surrealismo.  

 

 

 

 

XVI 

 

 Das funções sociais do filme, a mais importante consiste em estabelecer o equilíbrio entre o 

homem e o equipamento técnico. O filme não se limita a realizar esta tarefa devido ao modo como o 

homem se pode oferecer aos aparelhos; realiza-a também pelo modo como, com a ajuda dos seus 

aparelhos, alcança a representação do mundo envolvente. O filme, com os seus grandes planos, 

extrai, do inventário do mundo exterior, detalhes habitualmente escondidos de acessórios familiares, 

explorando meios banais sob a direcção genial da objectiva; e ao fazê-lo, alarga a compreensão das 

mil determinações de que depende a nossa existência, ao mesmo tempo que nos abre um campo de 

acção imenso e insuspeitado.  

 

 Os nossos cafés e as avenidas das nossas metrópoles, os nossos escritórios e quartos 

mobilados, as nossas gares e fábricas parecem encerrar-nos, sem esperança de que dali possamos, 

alguma vez, escapar. Veio o filme e fez explodir este mundo-prisão com a dinamite dos décimos de 

segundo, de tal modo que, doravante, viajamos aventurosa e despreocupadamente entre ruínas e 

escombros projectados para longe. O espaço expande-se à custa de grandes planos, o movimento 

desenvolve-se sob os tempos de pose. Do mesmo modo que, na ampliação, se trata menos de tornar 

mais preciso o que sem ela permaneceria vago, do que de evidenciar formações estruturais 

inteiramente novas da matéria, também no tempo de pose se trata menos de explorar motivos do 

movimento, do que de revelar, nos movimentos comuns, por meio do ralenti, movimentos 

desconhecidos “que, longe de representarem retardamentos de movimentos rápidos, fazem o efeito de 

movimentos singularmente deslizantes, aéreos, sobrenaturais”
10

.  

 Torna-se, assim, tangível que a natureza que fala à câmara é “outra” em relação à que fala 

aos olhos. Outra, sobretudo, no sentido em que um espaço conscientemente explorado pelo homem é 

substituído por um espaço que, inconscientemente, ele penetrou. Se nada há de extraordinário no 

facto de nos darmos conta, de maneira algo sumária, do andar de um homem, ainda nada sabemos 

sobre como se equilibra ele na fracção de segundo de um passo. O gesto de pegar num isqueiro ou 

numa colher é-nos tão familiar quanto consciente, mas nada sabemos do que se passa entre a mão e 

o metal, para já não falarmos das flutuações a que esse processo desconhecido pode ser susceptível, 

devido às nossas diversas disposições psíquicas. É aqui que intervém a câmara com todos os seus 

meios auxiliares, suas quedas e ascensões, interrupções e isolamentos, extensões e acelerações, 

ampliações e encurtamentos. É ela que nos inicia ao inconsciente óptico, como a psicanálise nos inicia 

ao inconsciente pulsional.  
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 De resto, existem as mais estreitas relações entre estas duas formas de inconsciente. Porque 

os múltiplos aspectos que o aparelho gravador pode roubar à realidade estão, em grande parte, 

exclusivamente fora do espectro normal da percepção sensorial. Parte das alterações e estereótipos, 

das transformações e catástrofes que o mundo visível pode sofrer no filme, são efectivas nas psicoses, 

nas alucinações e nos sonhos. As deformações obtidas pela câmara são procedimentos graças aos 

quais a percepção colectiva de apropria dos modos de percepção do psicopata e do sonhador. Assim, 

o filme abriu uma brecha na antiga verdade heraclitiana — os homens em estado de vigília têm um só 

mundo comum a todos, mas durante o sono cada um regressa ao seu próprio mundo —  e fê-lo, 

notavelmente, menos através de representações do mundo onírico do que através da criação de 

figuras repescadas no sonho colectivo, como a de Mickey Mouse, que dá vertiginosamente a volta ao 

mundo.    

 

 Se nos dermos conta das perigosas tensões que a técnica racional engendrou no seio da 

economia capitalista, desde há muito tornada irracional, reconheceremos que, por outro lado, essa 

mesma técnica criou, contra certas psicoses colectivas, meios de imunização, a saber certos filmes. 

Estes, porque apresentam fantasmas sádicos e delirantes imagens masoquistas de modo artificialmente 

forçado, previnem a maturação natural destas perturbações nas massas, que lhes estão especialmente 

expostas devido às formas actuais da economia. A hilariedade colectiva representa a explosão 

prematura e salutar de tais psicoses colectivas. As enormes quantidades de incidentes grotescos 

consumidas no filme são um forte indicador dos perigos que ameaçam a humanidade a partir do 

fundo das pulsões recalcadas pela actual civilização. Os filmes burlescos americanos e as fitas de 

Disney desencadeiam uma dinamitagem do inconsciente
11

. O seu percursor tinha sido o excêntrico. 

Ele foi o primeiro a instalar-se nos novos campos abertos pelo filme. É aqui que se situa a figura 

histórica de Chaplin.  

 

XVII  

 

 Uma das tarefas mais importantes da arte de todos os tempos foi a de engendrar uma 

procura cuja inteira satisfação só devia produzir-se a mais ou menos longo prazo. A história de 

qualquer forma de arte conhece épocas críticas em que essa forma aspira a produzir efeitos que não 

se podem obter sem constrangimento senão com base num padrão técnico transformado, quer dizer, 

numa nova forma de arte. As extravagâncias e as cruezas da arte, que se produzem assim, em 

particular nas épocas ditas decadentes, surgem, na realidade, do seu mais rico nódolo criador. Tais 

barbarismos fizeram, em horas deste tipo, a felicidade do dadaísmo. Só presentemente a sua impulsão 

se tornou determinável: o dadaísmo tentou engendrar, com meios pictóricos e literários, os efeitos que 

o público hoje procura no filme.  
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 Qualquer criação de procura completamente nova, pesada em consequências, ultrapassará o 

seu objectivo. Foi o que se passou com os dadaístas, ao ponto de sacrificarem os valores negociáveis, 

explorados com tanto sucesso pelo cinema, em obediência a instâncias de que, evidentemente, não se 

davam conta. Os dadaístas apoiaram-se muito menos na utilidade mercantil das suas obras, do que 

na inadequação destas ao recolhimento contemplativo. Para atingirem essa inadequação e 

impropriedade, a degradação premeditada do seu material não foi dos menores meios a que 

recorreram. Os seus poemas são, como dizem os psiquiatras alemães, “saladas de palavras”, feitas de 

passagens obscenas e de todos os dejectos imagináveis da linguagem. O mesmo se passa com os 

seus quadros, nos quais ajustavam botões e bilhetes. O que com estes meios obtiveram foi uma 

impiedosa destruição da aura das suas próprias criações, a que aplicavam, via meios de produção, a 

marca infamante da reprodução. É impossível, diante de um quadro de Arp ou de um poema de 

August Stramm, sentir a falta do tempo necessário ao recolhimento e à apreciação,  requeridos por 

uma tela de Derain ou por um poema de Rilke. Ao recolhimento que, no declínio da burguesia, se 

tornou num exercício de comportamento associal,
12

 opõe-se a distracção enquanto iniciação a novos 

modos de atitude social. Assim, as manifestações dadaístas asseguraram uma distracção veemente, 

ao tornar a obra de arte no centro de um escândalo. Tratava-se, antes de mais, de satisfazer a 

exigência de provocar o ultraje público.  

 

 De tentação para o olhar ou de sedução para o ouvido que a obra era anteriormente, ela 

tornou-se, para os dadaístas, projéctil. Espectador ou leitor, era-se atingido por ela. A obra de arte 

adquiriu uma qualidade traumática. E assim favoreceu a procura de filmes, cujo elemento distractivo é 

igualmente, em primeira linha, traumatizante, por se basear nas mudanças de lugar e de plano que 

assaltam golpe a golpe o espectador. Comparem-se a tela onde corre o filme e a tela da pintura; na 

primeira a imagem transforma-se, mas não na segunda. Esta última convida o espectador à 

contemplação. Diante dela, ele pode abandonar-se às suas associações. Mas diante de uma tomada 

de vistas não pode fazê-lo. Mal o seu olhar se habituou a ela e já ela se metamorfoseia, não se 

deixando fixar. Duhamel, que detesta o filme, mas não sem ter apreendido alguns elementos da sua 

estrutura, comenta esta circunstância nos seguintes termos: “Já não consigo mais pensar no que 

quero. As imagens em movimento substituem-se ao meu próprio pensamento”
13

.  

 

 De facto, o processo associativo de quem contempla tais imagens é sistematicamente 

interrompido pelas suas transformações. É isso que constitui o choque traumatizante do filme, que, 

como todo o traumatismo, precisa de ser amortecido pela atenção sustentada
14

.  Devido ao seu 

próprio mecanismo, o filme deu carácter físico aos traumatismos morais praticados pelos dadaístas.  

 

XVIII 

 

 A massa é a matriz onde, à hora actual, se engendra a nova atitude face à obra de arte. A 

quantidade torna-se qualidade: massas cada vez maiores de participantes produziram um modo 
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transformado de participação. O facto de este modo se apresentar inicialmente numa forma 

desacreditada, não deve induzir em erro; e no entanto não faltou quem atacasse apaixonadamente 

este aspecto superficial do problema. Entre estes, Duhamel exprimiu-se do modo mais radical. A 

principal crítica que ele faz ao filme respeita à forma de participação que ele suscita nas massas. 

Duhamel vê no filme “um divertimento de ilotas, um passatempo de iletrados, de criaturas miseráveis, 

desgastadas pelo trabalho e pelas preocupações..., um espectáculo que não pede nenhum esforço, 

que não pressupõe nenhum seguimento nas ideias..., não desperta no fundo dos corações nenhuma 

luz, e não excita nenhuma esperança, a não ser aquela, ridícula, de vir um dia a ser ‘star’ em Los 

Angeles”
15

.  

 

 Como se vê, é, no fundo, sempre a mesma e velha queixa: as massas não procuram senão 

distrair-se, enquanto a arte exige recolhimento. É um lugar comum. Falta saber se ele é apto para 

resolver o problema. Aquele que se recolhe diante da obra de arte mergulha nela : penetra nela como 

certo pintor chinês que desapareceu no pavilhão que pintara ao fundo de uma paisagem. Pelo 

contrário, a massa, dada a sua própria distracção, recolhe em seu seio a obra de arte, transmite-lhe o 

seu ritmo de vida, abraça-a nos seus fluxos. A arquitectura é um dos exemplos mais notáveis deste 

fenómeno. Em todos os tempos, ela ofereceu o protótipo de uma arte cuja recepção reservada à 

colectividade se efectuava na distracção. As leis de tal recepção não podiam ser mais reveladoras.  

 

 As arquitecturas acompanharam a humanidade desde as suas origens. Numerosos géneros de 

arte foram elaborados e desvaneceram-se. A tragédia nasce com os Gregos para se extinguir com 

eles; apenas as suas regras ressuscitaram, séculos depois. O poema épico, cuja origem se perde na 

infância dos povos, desvaneceu-se na Europa à saída da Renascença. O quadro pintado é uma 

criação da Idade Média, e nada parece garantir a esse tipo de pintura uma duração ilimitada. Pelo 

contrário, a necessidade humana de encontrar abrigo permaneceu constante. A arquitectura nunca 

esteve desempregada. A sua história é mais antiga do que a de qualquer outra arte, e é útil ter em 

conta o género de influência que ela exerce quando queremos compreender a relação das massas 

com a arte. As construções arquitectónicas são objecto de um duplo modo de recepção: o uso e a 

percepção, ou, melhor ainda, o tacto e a visão. Não ajuizaríamos com justeza a recepção da 

arquitectura pensando no recolhimento dos viajantes perante edifícios célebres. Porque nada existe na 

percepção táctil que corresponda ao que é a contemplação na recepção óptica. A recepção táctil 

efectua-se menos por via da atenção, que por via do hábito. No que respeita à arquitectura, o hábito 

determina, em larga medida, a própria recepção óptica. E também esta, por essência, produz-se 

menos por atenção sustentada do que por impressão fortuita. Ora, esse modo de recepção, elaborado 

em contacto com a arquitectura, adquiriu, em certas circunstâncias, um valor canónico. Porque: as 

tarefas que, nas viragens da história, foram impostas à percepção humana, dificilmente seriam 

resolvidas pela simples óptica, ou seja, pela contemplação. Elas são progressivamente ultrapassadas 

pelo hábito de uma óptica aproximativamente táctil.  
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 O distraído também se habitua. Mais: não é senão quando demos conta de certas tarefas na 

distracção, que estamos certos de poder resolvê-las pelo hábito. Por meio da distracção que também 

nos oferece, a arte estabelece, sem o sabermos, até que ponto novas tarefas da recepção foram 

tornadas solúveis. E como, para o indivíduo isolado, subsistirá sempre a tentação de se furtar a tais 

tarefas, a arte saberá atacar as mais difíceis e mais importantes sempre que puder mobilizar as 

massas. Fá-lo actualmente através do filme. A recepção na distracção, que se afirma com intensidade 

crescente em todos os domínios da arte e é o sintoma de profundas transformações da percepção, 

encontrou no filme o seu terreno de experiências. O filme torna-se, assim, no objecto actualmente 

mais importante dessa ciência da percepção que os Gregos tinham designado pelo nome de estética.  

 

XIX 

 

 A proletarização crescente do homem de hoje, bem como a formação crescente de massas, 

não são mais que os dois aspectos do mesmo fenómeno. O Estado totalitário esforça-se por organizar 

as massas proletarizadas recentemente constituídas sem tocar nas condições de propriedade, para 

cuja abolição as massas tendem. Ele vê a sua salvação no facto de permitir a estas massas a 

expressão da sua “natureza”, mas certamente não a dos seus direitos
16

. As massas tendem a 

transformar as condições da propriedade. O Estado totalitário procura dar expressão a essa tendência 

sem as alterar. Por outras palavras: o Estado totalitário desemboca necessariamente numa estetização 

da vida política. 

 Todos os esforços de estetização política culminam num ponto. Esse ponto, é a guerra 

moderna. A guerra, e nada a não ser a guerra, permite fixar um objectivo para os movimentos de 

massas mais vastos, conservando-se ao mesmo as condições da propriedade. Eis como se apresenta o 

estado das coisas do ponto de vista político. Do ponto de vista técnico, ele apresentar-se-ia assim: só a 

guerra permite mobilizar a totalidade dos meios técnicos da época actual, mantendo as condições da 

propriedade. É evidente que a apologia da guerra pelo Estado totalitário não usa semelhantes 

argumentos, e no entanto será proveitoso deitar-lhes uma olhadela. No manifesto de Marinetti sobre a 

guerra italo-etíope, diz-se o que segue: “Desde há vinte e sete anos que nós, futuristas, nos erguemos 

contra a afirmação de que a guerra não é estética... Ora, somos obrigados a constatar... A guerra é 

bela, porque graças às máscaras de gás, aos aterrorizadores megafones, aos lança-chamas e aos 

pequenos tanques, ela funda a supremacia do homem sobre a máquina subjugada. A guerra é bela, 

porque inaugura a sonhada metalização do corpo humano. A guerra é bela, porque enriquece um 

prado florido com as flamejantes orquídeas das metralhadoras. A guerra é bela, porque une os tiros e 

canhoneios, as pausas de fogo, os perfumes e odores da decomposição numa sinfonia. A guerra é 

bela, porque cria novas arquitecturas como a dos grandes tanques, das esquadrilhas geométricas de 

aviões, das espirais de fumo subindo das aldeias em chamas e de tantas coisas mais... Poetas e 

artistas do Futurismo... recordai estes princípios de uma estética da guerra, para que a vossa luta por 

uma nova poesia e uma nova plástica... seja por ela iluminada!” 
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 Este manifesto tem a vantagem da nitidez. A sua maneira de pôr a questão merece ser 

reconsiderada pelo homem de dialéctica. A seus olhos, a estética da guerra contemporânea 

apresenta-se do modo seguinte. Quando a utilização natural das forças de produção é atrasada e 

recalcada pela ordem da propriedade, a intensificação da técnica, dos ritmos de vida, dos geradores 

de energia, tende para uma utilização contra-natura. Encontra-a na guerra, que por meio das suas 

destruições vem provar que a sociedade não estava madura para fazer da técnica o seu orgão, que a 

técnica não estava suficientemente desenvolvida para jugular as forças sociais elementares. Nos seus 

traços mais imundos, a guerra moderna é determinada pela discrepância entre os poderosos meios de 

produção e a sua insuficiente utilização no processo de produção (noutros termos, pelo desemprego e 

pela falta de postos de trabalho). Nesta guerra a técnica, insurgida por ter sido frustrada, pela 

sociedade, no uso do seu material natural, arranca indemnizações ao material humano. Em vez de 

canalizar cursos de água, enche trincheiras de fluxos humanos. Em vez de semear a terra do alto dos 

seus aviões, semeia nela incêndios. E nos seus laboratórios químicos achou um processo novo e 

imediato para suprimir a aura.  

 

 “Fiat ars, pereat mundus” [“Que a arte se efective, mesmo que o mundo pereça”, N.d.T.], diz 

a teoria totalitária de Estado que, como confessa Marinetti, espera da guerra a saturação artística da 

percepção transformada pela técnica. Trata-se, aparentemente, da apoteose da arte pela arte. A 

humanidade, que um dia, com Homero, foi objecto de contemplação para os deuses olímpicos, torna-

se agora objecto de contemplação para si própria. A alienação de si própria por ela própria atingiu 

este degrau que a faz viver a sua auto-destruição como uma sensação estética “de primeira ordem”.  

Eis onde veio dar a estetização da política perpetrada pelas doutrinas totalitárias. As forças construtivas 

da humanidade respondem-lhe com a politização da arte.  

 

NOTAS  

 

1. Abel Gance: “Le temps de l’image est venun”, L’Art Cinématographique, II, Paris, 1927, pp. 94-96 (nota 1. 

da versão francesa). 

 

2. Para os filmes, a reprotutibilidade não depende, como para as criações literárias e pictóricas, de uma 

condição exterior à sua difusão massiva. A reprodutibilidade mecanizada dos filmes é inerente à própria 

técnica da sua produção. Esta técnica, permite a difusão massiva do modo mais imediato, mas sobretudo 

determina-a. Determina-a pelo simples facto de a produção de um filme exigir tais despesas que o indivíduo, 

se pode ainda comprar um quadro, não poderá nunca adquirir um filme. Em 1927, calculou-se que, para 

cobrir todos os seus custos, um filme teria de ser visto por um público de nove mihões de espectadores. É 

verdade que a criação do filme sonoro começou por fazer recuar a difusão internacional — o seu público era 

travado pela fronteira das línguas. Isto coincidiu com a reivindicação de interesses nacionais pelos regimes 

autoritários. É mais importante insistir sobre a relação entre esse facto e as práticas dos regimes autoritários, 

do que nas restrições resultantes da língua, rapidamente ultrapassadas pela sincronização. A simultaneidade 

dos dois fenómenos procede da crise económica. As mesmas perturbações que, no plano geral, levaram à 
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tentativa de manter pela força as condições de propriedade, determinaram os capitais dos produtores a 

apressar a elaboração do filme sonoro. A chegada deste último trouxe melhoras passageiras, não só porque 

o filme sonoro criou um novo público, mas também porque aos capitais da indústria cinematográfica se 

juntaram os da electricidade, solidários com os primeiros. Assim, avaliado do exterior, o filme sonoro 

beneficiou os interesses nacionais, mas, visto de dentro, contribuíu para internacionalizar a produção do 

filme, mais ainda do que as anteriores condições de produção. 

 

3. O próprio objectivo das revoluções é acelerar essa adaptação. As revoluções são a inervação do elemento 

colectivo ou, mais exactamente, as tentativas de inervação da colectividade que pela primeira vez encontra 

os seus orgãos na segunda técnica. Esta técnica constitui um sistema que exige que as forças sociais 

elementares sejam subjugadas para se poder estabelecer um jogo harmoniano entre homem e forças 

naturais. Do mesmo modo que a criança que aprende a agarrar estende a mão para a Lua como para uma 

bola ao seu alcance — a humanidade, nas suas tentativas de inervação, visa, juntamente com objectivos 

acessíveis, outros que começam por não ser senão utópicos. Porque não é apenas a segunda técnica que, 

nas revoluções, anuncia as reivindicações que dirigirá à sociedade. É exactamente porque essa segunda 

técnica visa libertar mais o homem das suas piores tarefas, que o indivíduo vê subitamente o seu campo de 

acção expandir-se, incomensurável. Ele não sabe ainda orientar-se em tal campo. Mas já afirma, nele, as 

suas reivindicações. Quanto mais o elemento colectivo se apropria da sua segunda técnica, mais o indivíduo 

experimenta como é limitado, na primeira técnica, o domínio das suas possibilidades. Quer dizer, é o 

indivíduo particular, emancipado pela liquidação da primeira técnica, que reivindica os seus direitos. Ora, 

mal a segunda técnica assegurou as suas primeiras aquisições revolucionárias, já as instâncias vitais do 

indivíduo, reprimidas sob o peso da primeira técnica — o amor e a morte — aspiram a impor-se com um 

vigor novo. A obra de Fourier é um dos mais importantes documentos históricos desta reivindicação.  

 

4. Abel Gance, op. cit., pp. 100-101.  

 

5. Séverin-Mars, citado por Abel Gance, op. cit., p. 100.  

 

6. Alexandre Arnoux, Cinéma, Paris, 1929, p. 28. 

 

7. Franz Werfel, “Ein Sommernchtstraum. Ein film von Shakespeare und Reinhardt”, Neues Wiener Journal, 

citado em Lu, 15 de Novembro de 1935.  

 

8. Luigi Pirandello: On tourne, citado por Léon Pierre-Quint in “Signification du cinéma”, L’Art 

cinématographique, II, Paris, 1927, pp. 14-15.  

 

9. Rudolf Arnheim, Der Film als Kunst, Berlin, 1932, pp. 176-177. 

 

10. Rudolf Arnheim, op. cit., p. 138.  

 

11. É verdade que uma análise integral destes filmes não deveria calar o seu sentido antitético. Ela deveria partir 

do sentido antitético dos elementos que produzem uma sensação de comicidade e de horror ao mesmo 

tempo. O cómico e o horror, como mostram as reacções infantis, juntam-se estreitamente. E porque não 
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poderíamos perguntar, diante de certos factos, qual das duas reacções, num dado caso, é a mais humana? 

Algumas das bandas mais recentes de Mickey Mouse justificariam a questão. O que aparece nitidamente, à 

luz das novas criações de Disney, já se anunciava em criações mais antigas: trata-se de fazer aceitar com 

leveza a brutalidade e a violência como “caprichos do destino”. 

 

12. O arquétipo teológico deste recolhimento é a consciência de ficar a sós com o seu Deus. Por via desta 

consciência, na época do esplendor da burguesia, fortificou-se a liberdade para afrontar a tutela clerical. Na 

época da sua perda de relevância, este comportamento podia favorecer a tendência latente para subtrair às 

questões da comunidade as poderosas forças que o indivíduo isolado mobiliza na sua frequentação de Deus. 

 

13. Georges Duhamel, Scènes de la vie future, Paris, 1930, p. 52. 

 

14. O filme representa a forma de arte correspondente ao acentuado perigo de morte em que vivem os homens 

de hoje. Ele correponde a transformações profundas nos modos de percepção — transformações que 

experimenta, no plano da existência privada, qualquer peão das grandes cidades e, no plano histórico 

universal, qualquer homem decidido a lutar por uma ordem genuinamente humana.  

 

15. Georges Duhamel, op. cit., p. 58.  

 

16. Trata-se, aqui, de sublinhar uma circunstância técnica significativa, sobretudo respeitante às actualidades 

cinematográficas. A uma reprodução massiva responde especialmente uma reprodução das massas. Nos 

grandes cortejos festivos, nas assembleias-monstro, as organizações de massas do desporto e da guerra, 

todas elas hoje oferecidas aos aparelhos gravadores, a massa vê-se a si mesma olhos nos olhos. Este 

processo, cuja importância não sobrestimamos, depende estreitamente do desenvolvimento da técnica de 

reprodução, e particularmente de gravação. Os movimentos de massa apresentam-se mais nitidamente aos 

aparelhos gravadores do que ao olhar nu. Reuniões de centenas de milhar de homens deixam-se abraçar 

melhor em voo de águia e, embora esta perspectiva seja tão acessível ao olho nu como ao aparelho 

gravador, a imagem que o olho retém não é susceptível da ampliação que a tomada de vistas pode oferecer. 

O que significa que movimentos de massa, a começar pela guerra moderna, representam uma forma de 

comportamento humano particularmente acessível aos aparelhos de captação, registo e gravação. 
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RECENSÃO 
 
MEIO SÉCULO  
DE TEATRO NO ALGARVE 

UMA VIAGEM PELO TEATRO DA REGIÃO  

DE 1960 A 2006 

ANA CRISTINA OLIVEIRA 
LISBOA, LIVROS HORIZONTE, 2006 

 

Eugénia Vasques © 

 

 

 

1. O livro de Ana Cristina Oliveira, docente, dramaturga, actriz e animadora teatral, constitui 

também ele um capítulo mais de uma História de Teatro, contemporânea, que continua por fazer 

entre nós, embora se estejam a estabelecer, nos últimos anos, os parâmetros científicos e o âmbito 

metodológico a que essa obra terá de obedecer.  

 Tal como O Teatro para Crianças em Portugal: História e Crítica, da autoria da dramaturga e 

docente universitária Glória Bastos (Caminho, 2006) — uma obra que estuda a literatura dramática 

para crianças, desde o século XIX, nos âmbitos cruzados da pedagogia, da literatura e da ideologia —

, também este Meio Século de Teatro no Algarve: Uma Viagem pelo Teatro da Região dos Anos 60 à 

Primeira Década do Século XXI propõe um estudo sobre teatro orientado pela investigação de campo, 

pelo levantamento histórico e pelo enquadramento sociológico. Nesta obra original, encontraremos 

uma tentativa de contextualização da evolução histórica do teatro — no caso presente, no Algarve, no 

decurso do último meio século —, apresentada pelo discurso de muitos dos seus intervenientes e 

explicada, pela autora, segundo coordenadas de reflexão legitimadas pelos dados (possíveis) 

recolhidos, sujeitos a um primeiro escrutínio analítico. 

 

 2. Esta obra está articulada em quatro partes. As Partes I e II, esta última a mais política e 

documental (incluindo testemunhos de autarcas), apresentam a geografia teatral do Algarve, formada 

pelos grupos que marcaram o seu panorama ao largo de quarenta e seis anos e dá a palavra a 

responsáveis incontornáveis, de gerações e experiências muito diversificadas: José Louro — 

apresentado como o incontestado “Mestre” —, Helena Tapadinhas, Paulo Moreira e a contadora 

Tixa. 

A encerrar esta apresentação, a autora sintetiza os capítulos com uma preciosa árvore genealógica 

desta grande “família teatral” que se inicia com a família Coroa e se ramifica até aos mais recentes 

responsáveis, como o actor e encenador-programador Luís Vicente, director da ACTA. 
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A Parte III, centrada sobretudo no Ensino Secundário e nos Clubes de Teatro como instâncias, 

não formais, de educação pelas artes, é, em boa verdade, o esboço de um segundo livro sobre o papel 

da Educação na divulgação do teatro como factor de educação para a cidadania, de formação de 

públicos e de desenvolvimento sócio-económico de uma região. Neste capítulo, encontramos descritas 

as experiências de seis grupos de teatro de escolas secundárias e dos seus animadores, sendo referida, 

igualmente, a questão central da formação dos professores e “o modo como os jovens se relacionam 

com o Teatro através das suas muito variadas formas e técnicas, concorrendo para aquilo a que 

Arquimedes Sousa Santos chama ‘o desenvolvimento harmonioso de uma criança’”. 

 

 3. Na Conclusão, Ana Cristina Oliveira tece considerações sistemáticas sobre os elementos 

promotores da mudança e faz um primeiro diagnóstico da situação actual do teatro no Algarve. Estas 

considerações valorizam o papel do teatro amador até aos anos 80 e o estabelecimento dos primeiros 

grupos profissionais, como a Companhia de Teatro Laboratório, a que se seguiu, já na década de 90, 

época que marca a grande mudança de paradigma artístico na região, o aparecimento de grande 

número de grupos amadores universitários e a fixação da ACTA, Companhia de teatro profissional 

estabelecida no Algarve desde 1998. 

 No seu diagnóstico final, a autora acrescenta às críticas e comentários que foi disseminando 

no seu texto, duas constatações: a insuficiência de investimento das autarquias, ainda que mais 

sensibilizadas para o financiamento dos grupos, o que poderá inviabilizar, pelo menos no curto prazo, 

a criação de mais grupos profissionais na região e a falta de mais apoio mecenático à cultura regional.  

E deixa algumas sugestões de fundo para a melhoria da situação, sublinhando os principais agentes 

da mudança: os grupos de teatro, autênticos instrumentos do Serviço Público; o teatro em meio 

escolar; a criação, pelo Sistema de Educação, da disciplina de Expressão Dramática, nos segundo e 

terceiro ciclos do Ensino Básico, ainda que sem o apoio, paralelo, de uma formação específica para os 

seus docentes. Esta falha, como Ana Cristina Oliveira salienta, tem tido, como único antídoto, o 

Mestrado em Teatro e Educação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do 

Algarve, primeiro mestrado em Educação Artística do país, criado, em 2002, por João Mota e António 

Branco, seu actual mentor e director.  

 Em síntese, a autora assinala que, no fundo, aquilo de que os grupos algarvios afirmam ter 

grande necessidade é de uma rede de comunicação entre si, de mais co-produções, de espaços para 

ensaio (que podem ser comuns), ou seja, enfim, do estabelecimento de intercâmbios culturais entre os 

grupos regionais e nacionais.  

 A estes aspectos, que marcam, aliás, todo o teatro e artes performativas em Portugal, se 

chama: política cultural!  
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(355 pp. em formato PDF) 
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+ 
HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF 
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Elsevier / North-Holland, 2006  (1367 pp.) 
Editado por  
Victor A. Ginsburgh, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium 
David Throsby, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia 
Preços: GBP 78, USD 135, EUR 112 

 

João Maria Mendes © 

 

 

 

Quase em simultâneo com a divulgação gratuita, na Internet, do relatório The Economy of 

Culture in Europe, elaborado para a Comissão Europeia pela KEA European Affairs, a Elsevier e a sua 

associada North-Holland lançaram no mercado livreiro o nº 25 dos seus Handbooks in Economics, 

com o título Handbook of the Economics of Art and Culture, editado por Victor A. Ginsburgh e David 

Throsby. Na raiz desta edição está uma conferência organizada sobre o mesmo tema, em Setembro 

de 2004, pela Princeton University, na qual foram apresentados, em forma de comunicações, muitos 

dos estudos monográficos posteriormente revistos para publicação.  

 A obra divide-se em 37 capítulos de que são responsáveis outros tantos autores, e contém, 

para além de uma Introdução metodológica à “nova” disciplina e de outra, histórica, sobre a Arte e a 

Cultura na História do Pensamento Económico, estudos sectoriais sobre temas tão diversos como a 

Definição de Bens Culturais e Artísticos, a Evolução do mercado das artes e da música, Valor e 

valoração da arte na teoria económica e na estética, as Artes na “Nova Economia”, Cultura e 

performance económica, Cultura e desenvolvimento, Estudos empíricos sobre a procura nas artes 

performativas, a Criatividade e comportamento dos artistas, as Indústrias culturais, o Cinema, a 

Economia da música popular e a do livro, os Mercados de trabalho artísticos, a Análise económica e 

das políticas públicas em matéria de Herança Cultural, a Economia dos Museus, as Políticas culturais 

na perspectiva europeia e norte-americana, o Mecenato e a Filantropia.  

 O capítulo sobre o Cinema, de Arthur de Vany (pp. 615-665), embora muito centrado na 

experiência histórica do cinema estadunidense de mainstream (Hollywood e a política dos estúdios, o 
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célebre “litígio Paramount” e seu legado, etc.), propõe-se constituir uma introdução à economia dos 

filmes, sua imprevisibilidade e principais variáveis, assente na conhecida fórmula do argumentista 

William Goldman (Adventures in the Screen Trade, 1983): “Com o devido respeito, ninguém sabe 

nada de nada” (“with all due respect, nobody knows anything”), mais tarde consagrada por Richard 

Caves (Creative Industries, 2000) como “nobody knows principle”.  

 Esta incerteza fundamental sobre o comportamento do filme no mercado, a ignorância à 

partida sobre a procura que ele vai suscitar na sua corrida mais ou menos longa (o período da sua 

exploração comercial) é, para o autor, a marca mais impressiva dos cálculos que o financiamento do 

cinema faz desde há cem anos — mas, longe de o paralizar, impõe-lhe, pelo contrário, regras próprias 

e idiossincráticas, baseadas na experiência e na intuição.  

 A incerteza fundamental é acentuada por um outro traço marcante da actividade 

cinematográfica: o que a define é o facto de se tratar de uma actividade “dominada por 

acontecimentos extremos” — de que é exemplo a velha fórmula segundo a qual “o vencedor leva 

tudo”: 20% dos filmes ganham tudo o que há para ganhar no mercado, a maioria perde dinheiro.  

 De Vany tenta responder — e fá-lo negativamente — a questões tão pesadas, hoje, como a 

de saber se a relação custo-benefício ainda justifica a contratação de actores muito caros porque 

muito conhecidos, ou se é mais vantajoso manter um filme longamente em exibição numa só sala ou 

multiplicar a sua estreia pelo maior número de salas possível, mesmo que para um curto período de 

exibição. Descreve a anatomia das derrapagens orçamentais à luz de exemplos de blockbusters mas 

também de filmes de low-budget, e analisa a importância das taxas de distribuição e de exibição no 

financiamento do cinema. Surpresa, talvez, para muitos curiosos da matéria: uma estreia retumbante 

— diz o autor — não garante um sucesso de mercado; e: um sucesso de mercado é sinónimo de uma 

carreira longa nas salas de exibição.  

 Outra questão abordada por De Vany, embora sobretudo à luz do legado do “litígio 

Paramount” no panorama estadunidense, é a da necessidade da integração produção / distribuição / 

exibição e seu crucial interesse económico.  

 No final do seu texto, o autor interroga-se sobre se o surgimento de novos mercados para o 

filme — designadamente através das vendas de DVD e do alargamento do mercado internacional — 

alterarão a estrutura profunda da economia do cinema. E a sua resposta é de novo negativa: nem a 

expansão do mercado para novos países nem as vendas de DVD alterarão o padrão paretiano que se 

estabilizou. “Mesmo agora — diz ele — que a pirataria está a forçar os estúdios a lançar os filmes 

simultaneamente em todos os mercados (doméstico, estrangeiro e do DVD), percebe-se que as coisas 

nunca mudam” — e que o “nobody knows principle” continuará a inspirar globalmente a actividade 

cinematográfica.  

 O estudioso — ou simplesmente o curioso — europeu destas questões terá interesse em 

comparar as análises e propostas de De Vany com o capítulo The Economy of film in Europe do 

relatório The Economy of Culture in Europe, da KEA European Affairs (pp. 222-233): “A indústria 

cinematográfica — diz-se aqui — depende cada vez mais das receitas do home video para manter 

sustentavelmente os seus proventos, apesar de as idas ao cinema continuarem a ser consideradas uma 
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parte essencial da cadeia de exploração do filme (...). A emergência da distribuição VOD e online 

pode, uma vez mais, provocar uma disrupção no modelo de receitas da indústria cinematográfica. No 

entanto, apesar do lento crescimento das vendas de DVD [apenas 2,153% entre 1999 e 2003], 

espera-se que o home video permaneça a principal fonte de receitas para a indústria, e especialmente 

para os estúdios de Hollywood. Estudos desenvolvidos pelos consultores americanos Adams Media 

revelam que os estúdios ganham 17,26 dólares por cada DVD vendido, contra 3,5 dólares por bilhete 

de cinema, 2,37 por filme importado (downloaded) via VOD e 2,25 por DVD alugado. E estes 

números, respeitantes ao mercado estadunidense, podem ser transpostos, com algumas adaptações, 

para o mercado europeu”.   

 Cada um a seu modo, ambos os títulos aqui recenseados — e aconselhados — têm o valor de 

obras fundadoras de reflexão, quer devido à tentativa de normalização das metodologias de 

quantificação, que em muitos casos redefinem parcialmente sectores e sub-sectores da actividade 

cultural, quer devido à riqueza das aplicações — análises sectoriais e estudos de casos. É certo que a 

bibliografia sobre a Economia da Cultura (a não confundir com a bibliografia sobre Economia e 

Cultura) tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos, e que a própria área de estudos se 

vem impondo desde a viragem do século. Trata-se de um novo enfoque das práticas culturais, que 

tenta avaliar a importância económica da Cultura quer no mundo global, quer na sua expressão 

nacional ou regional. Mas o Handbook da Elsevier e o relatório da Kean European Affairs têm a 

vantagem de propor grandes sínteses que descrevem o estado da arte e apontam caminhos concretos 

para a investigação futura.  

 Uma questão final, sem ironia, sobre o público leitor destes trabalhos: serão sobretudo 

economistas que se autorizam a criar um discurso sobre uma nova área da Economia, decisores que 

precisam de novas bases de dados quantificadas para elaborarem as suas políticas culturais, 

empresários da cultura desejosos de novos meios de avaliação das suas iniciativas, ou os diversos tipos 

de especialistas em Cultural Studies que proliferam tradicionalmente nas instituições universitárias 

ocidentais? Decerto que o “nicho” interessado na Economia da Cultura será constituído por agentes 

oriundos destes diversos tipos de práticas sociais. E já agora não será de mais desejar que nele se 

incluam criadores propriamente ditos, que sintam a necessidade de repensar a sua acção artística e 

cultural em função — também — de um novo olhar sobre a Arte e a Cultura como instrumentos de 

desenvolvimento sustentável.  
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RECENSÃO 
 
THE NEW EUROPEAN CINEMA — 
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Rosalind Galt 
Columbia University Press, N.Y., 2006 (296 pp.) 
EUR 25,20 
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O bom-senso e aquilo que dantes se designava por sabedoria das nações estão talvez  a 

ajudar a investigação especializada a entender que a entidade Europa é pouco identitária, e que a 

pouca identidade que a caracteriza não é sobretudo cultural. No entanto, na comunidade 

cinematográfica internacional, estabilizou-se historicamente um consenso sobre a ideia de que existe 

um objecto identitário cultural, o “cinema europeu”, definido em primeiro lugar contra o “cinema 

americano”, depois face ao cinema sul-americano, africano e asiático, e mais recentemente face, 

também, às novas vagas cinematográficas do extremo-oriente.  

 Inspirada pelas poderosas mudanças da Europa recente, Rosalind Galt estuda, neste livro, a 

nova caracterização das cinematografias europeias na Era-pós-Muro, e abre o seu texto de forma 

programática: “No início dos anos 90, a Europa tornou-se, como se fosse a primeira vez, uma questão 

de espaço. A queda do Muro de Berlim em 89, o desmoronamento da URSS e da Jugoslávia, a 

unificação da Alemanha, produziram mudanças radicais em todos os aspectos da vida europeia e 

suscitaram o pedido colectivo de uma ideia de Europa como lugar psíquico, cultural, geopolítico. Pela 

primeira vez desde o final da Segunda Guerra, as fronteiras europeias estavam desconcertantemente 

instáveis (...)”, e essa instabilidade ia aumentar com o previsto alargamento da UE “a países como a 

Finlândia, a Bulgária, a Turquia” (...). Será possível ler estas mudanças no cinema, quer dizer: “Como 

representou o cinema europeu estas revisões do espaço europeu, nos domínios narrativo, formal, 

estilístico? Como foi ele agido pelas forças que redefiniam o continente?” 

 A autora reconhece o peso determinante das opiniões de Jacques Derrida na configuração 

das discussões em torno da Europa: como ele, também ela não quer ser presa da querela exaustiva e 

improfícua entre “Eurocentrismo” e “anti-Eurocentrismo”, desejando uma mudança de ponto de vista 

que permita redesenhar e compreender a realidade fora de obediências eurocráticas ou anti-

eurocráticas. E, em matéria de cinema, desconfia tanto das “cinematografias nacionais” (que em seu 

entender pouco existem, diluídas num vasto espaço inter-relacional mais determinado pelos autores) 

como dos “Europuddings” resultantes de grandes co-produções quase institucionais.  
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 Por isso, prefere partir para uma investigação original sobre a representação dos lugares, do 

espaço e da memória no “cinema europeu” mais recente, começando por analisar a incidência do 

melodrama na paisagem romântica do heritage film e desdobrando a sua viagem pela “dialéctica da 

paisagem no melodrama popular italiano”, pelos “espaços impossíveis da Jugoslávia”  ou pela “retro-

projecção alemã”.  

 Parte da reflexão de Rosalind Galt incide sobre a ideia de espectáculo no cinema, e sobre a 

crítica dessa ideia. Neste domínio, a reflexão da autora é relativamente próxima da de Michel Chion a 

propósito do cinéma du look francês: “Assim como os primeiros filmes a cores enfatizavam o colorido 

porque ele era novidade e se pensava que a cor estava mais perto da realidade, e como os filmes 

clássicos reduziram a intensidade da cor para aumentarem o realismo e para a guardarem para um 

efeito dramático ocasional, por sua vez os filmes pós-clássicos e néo-gaudy regressaram às cores 

brilhantes, agora usadas indiscriminadamente (...) e sem profundidade ou realismo”.  

 Outra parte do trabalho da autora diz respeito ao modo complexo como a paisagem 

espectacular (sobretudo nos filmes históricos, mas não só) é ideologicamente usada como “cama” 

onde o melodrama, frequentemente uma história de perda romântica, vem poisar. É uma tendência 

comum a muitos olhares cinematográficos sobre a realidade colonial (por exemplo na fileira Grã-

Bretanha - França - Índia - África) onde, como no heritage film típico, a nostalgia de um grande 

espaço natural edulcorado se cola à de uma narrativa que engrandece um passado tido como 

ontologicamente melhor que o presente.  

 Na área dos Film Studies, o trabalho de Rosalind Galt põe sobretudo em evidência a “política 

dos filmes”, a carga ideológica que as opções relativas à mise-en-scène do espaço e da memória 

transportam. Um ensaio contemporâneo raro, sobre a relação entre a volubilidade e instabilidade das 

ideias de Europa e o modo como o cinema as reflecte, tematiza e cartografa. E que vale, igualmente, 

pela quantidade e a variedade dos exemplos estudados, e pela elegância com que um discurso 

próximo da filosofia política se articula com a análise do que o cinema quer dizer.  
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GUIÃO DO COLABORADOR 

 

 

1. A VERÓNICA, revista temática anual do CITECI (Centro de Investigação em Teatro e Cinema) 

publica textos mediante convite expresso aos seus autores. Está, porém, aberta à colaboração de 

investigadores, docentes e profissionais ligados à investigação interdisciplinar ou multidisciplinar nas 

suas duas áreas de estudo.  

 

2. A direcção do CITECI e os editores de cada número da VERÓNICA, reunidos em Conselho Editorial, 

apreciam os textos não solicitados e decidem a sua publicação ou não publicação. Modificações da 

dimensão de cada texto ou alterações pertinentes com vista à publicação podem ser sugeridas aos 

autores.  

 

3. A publicação de textos pela VERÓNICA não é remunerada. Os autores mantêm-se titulares dos 

direitos das suas produções após publicação pela revista. Todos os textos publicados são da 

responsabilidade dos seus autores.  

 

4. Os textos dirigidos à VERÓNICA devem ser enviados para o endereço electrónico 

<citeci@estc.ipl.pt> em formato Word, Word for Windows ou RTF e sem qualquer 

formatação/paginação autoral. Quando acompanhados por gráficos ou tabelas, estes devem ser 

produzidos em EXCEL, EXCEL para Windows, Power Point ou compatível. Um exemplar impresso em 

papel deve ser enviado para VERÓNICA / CITECI, Escola Superior de Teatro e Cinema, Av. Marquês 

de Pombal, 22-B, 2700-571 Amadora, Portugal.  

 

5. Os exemplares impressos em papel de textos não solicitados e não publicados não são devolvidos.  

 

6. A dimensão-padrão dos textos destinados à VERÓNICA não excede as 40 mil palavras (incluindo 

notas e bibliografia, se as houver), salvo em casos excepcionais autorizados pelo Conselho Editorial.  

 

7. Cada texto é precedido (na sua página de rosto) por resumos em português, francês e inglês, 

intitulados <Resumo>, <Résumé> e <Abstract>, cada um dos quais com um máximo de 100 

palavras, e de que consta o problema abordado e as conclusões. No final dos resumos, em linha à 

parte, o autor acrescenta quatro palavras-chave que orientam a leitura do seu texto.  
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8. As notas são apresentadas no final do texto em numeração sequencial: 1., 2., 3., etc., podendo ser 

explicativas e/ou  bibliográficas. Estas últimas comportam, para os livros: Autor, Título, Editor, Local de 

edição, ano, eventualmente página. Para os artigos: Autor, «artigo», in Publicação, volume, número, 

data, eventualmente página.  

 

9. Para além das notas, cada texto pode ser acompanhado por uma bibliografia com ele directamente 

relacionada, num total máximo de 20 títulos.  

 

10. Cada autor publicado num número da VERÓNICA tem direito a dois exemplares desse número da 

revista. 

 

  

 

VOLTAR AO ÍNDICE 



 

275 
 

  
REVISTA DO CITECI - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM TEATRO E CINEMA     

N.º 1 - 2008     

PERIODICIDADE: ANUAL 

CITECI / ESTC – Escola Superior de Teatro e Cinema 

 
 
 
CONTRIBUINTE  
N.º 600021599 [Escola Superior de Teatro e Cinema] 

ISSN  

1646-8449 

 

MORADA E SEDE DA REDACÇÃO 
VERÓNICA 

Centro de Investigação em Teatro e Cinema  

Escola Superior de Teatro e Cinema 

Avenida Marquês de Pombal, 22-B 

2700-571 Amadora  

Portugal 

 

CONTACTOS 
TEL.: 21 498 94 00 

FAX: 21 498 94 01 

ENDEREÇO ELECTRÓNICO: citeci@estc.ipl.pt 

INTERNET: veronica.estc.ipl.pt 

 

 

 

DIRECTORA  

Eugénia Vasques 

EDITOR TEATRO  

David Antunes 

EDITOR CINEMA  

João Maria Mendes 

 

MEMBROS FUNDADORES DO CITECI  
Ana Pais, Armando Nascimento Rosa, Conceição Mendes, David Antunes, Eugénia Vasques, Fátima 

Chinita, João Maria Mendes, João Milagre, Jorge de Sá Gouveia, José Bogalheiro, Luís Falcão, Marta 

Mendes, Paulo Leite e Paulo Morais Alexandre. 

 

COLABORAM NESTE NÚMERO 
Armando Nascimento Rosa, David Antunes, Eugénia Vasques, Gabriela Borges, João Maria Mendes, 

Luís Fernando Ramos, Ana Pais, Conceição Mendes, Eduardo Condorcet, Joana Barra Vaz, João 

Milagre, José Bogalheiro, Jorge de Sá Gouveia, Marta Mendes, Paulo Leite.  

 

 

 

APOIO GRÁFICO E WEB  

Pedro Azevedo 

 

 

VOLTAR AO ÍNDICE 


	ÍNDICE
	APRESENTAÇÃO
	REFLEXÕES SOBRE ESCRITAS [DE TEATRO]
	O QUE É O TEATRO GNÓSTICO
	W.AIST W.ASTE W.AIT1
	QORPO SANTO CENTO EQUARENTA ANOS DEPOIS
	AS PEQUENAS DIFERENÇAS EXCESSIVAS
	A BOCA VERBORRÁGICA DE SAMUEL BECKETT
	FRAGMENTO: ESBOÇOS PARA UMA CONFIGURAÇÃO DO CONCEITO
	PROMESSAS EM IMAGENS
	NARRATIVAS E NOVOS MEDIA
	8 ½ E O SEU PAPEL DECISIVO NA NARRATIVA DO CINEMA MODERNO
	TONINO GUERRA
	JULES DASSIN:UM MUNDO DE HISTÓRIAS
	ESQUEMA MÍTICO DEPERCURSO DE VIDA DO CRIADOR
	ARTE & EFEITOS: SOBRE A QUESTÃO DE A ARTE TER EFEITOS
	PROJECTO PARA A CRIAÇÃO DO FUTURO DOUTORAMENTO EM ARTES
	O PROCESSO DE BOLONHA E A EDUCAÇÃO EUROPEIA EM CINEMA
	OBRA DE ARTE NA ÉPOCA DA SUA REPRODUÇÃO MECANIZADA
	MEIO SÉCULO DE TEATRO NO ALGARVE
	THE ECONOMY OF CULTURE IN EUROPE+HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF ART AND CULTURE
	THE NEW EUROPEAN CINEMA — REDRAWING THE MAP
	GUIÃO DO COLABORADOR
	FICHA TÉCNICA



