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AS VOZES DO CINEMA 

Roger Koza - Editor

No notável e misterioso Redemption (Redenção), Miguel Gomes convida Jean-Pierre 
Rehm para usar sua voz no capítulo que se passa na França. A voz de Rehm, para os 
que o conhecem, é inconfundível, um acréscimo sonoro que não tem nenhum valor 
estético para o público, mas que não deixa de ser um signo (cinéfilo) que tem pouco de 
capricho e muito de reconhecimento: o que lhe oferece um talentoso e jovem diretor 
de cinema lusitano ao diretor artístico de um festival francês que em princípio nada fez 
para apoiar sua carreira, para além de que alguns filmes de Gomes sim foram exibidos 
no FIDMarseille. A que se deve, então, a participação de Rehm?

Não sei quais foram os tratos naquele momento, as conveniências e as crenças que 
levaram Gomes a convidar Rehm, e as razões que ambos possam argumentar diante dessa 
inquietude. Arriscaria conjecturar uma razão, tratava-se de um personagem secundário de 
Gomes que vinha revelar algo que os próprios personagens desconheciam de si. Acho 
que é válida essa estratégia, na medida em que todo o cinema de Gomes revive uma 
das virtudes mais piedosas da ficção: a de desobedecer às exigências imediatas do real 
apostando em que a imaginação possa fornecer enunciados e cenas para balancear e 
talvez modificar a experiência de qualquer homem.

Os festivais não são alheios a um mal que envenena a esperança que qualquer 
jovem cineasta (e não tão jovem também) guarda em seu coração. Um filme começa a 
existir quando encontra seu público. Os festivais habitam uma via de encontro e nem 
sempre um filme é escolhido para participar de um festival. Para Gomes não custou 
tanto transformar-se em um dos cineastas mais reverenciados de sua geração, mas é 
provável que ele seja bem consciente de sua sorte. Consciência que ele também deve ter 
do lugar de Rehm nesse ecossistema de festivais. O diretor de FIDMarseille não é um 
homem de consensos, confia pouco nos decretos do vaticano canino, sabe reconhecer 
as mercadorias falsas embaladas como obras primas e é um excelente sismógrafo dos 
filmes que redefinem o cinema e que por isso mesmo estão em consonância com uma 
secreta tradição que já tem mais de um século.
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A conjectura é a seguinte: em certas ocasiões, o reconhecimento para um artista 
não provém das exitosas passagens pelo tapete vermelho ou da recorrente assinatura 
de um autor em um catálogo de consagrados, senão daqueles que não se corrompem 
com as falácias do poder e que podem identificar a verdade de uma obra e as inocentes 
virtudes de um cineasta. Rehm tem isso que falta na comunidade globalizada do cinema: 
um olhar livre dos compromissos, às vezes embaraçosos, que muitos diretores artísticos 
assumem com a difusa instituição dos festivais. Rehm é dos que arrisca e propõe caminhos; 
Gomes também.

O diálogo entre o cineasta e o diretor artístico, também heterodoxo crítico de 
cinema, é o de dois homens que amam verdadeiramente o cinema e que não estão dispostos 
a abdicar diante das constantes tentações para chegarem a ser comerciantes de uma 
indústria. Essa palavra, talvez inevitável, sempre confunde. Quando em março de 2016, 
Gomes e  Rehm mantinham um diálogo no auditório do MUAC, no contexto do FICUNAM 
e durante a retrospectiva que esse festival dedicava ao diretor português, o cinema, além 
das personalidades dos envolvidos, falava por suas bocas. Esse dia, todos os que estávamos 
ali pudemos intuir que o cinema é uma bela forma de trabalhar sobre a inesgotável 
abundância do mundo e seus signos através de uma câmera capaz de encantar a matéria 
dada e reinventar o destino dos homens.

MIGUEL GOMES 

Miguel Gomes (Lisboa, Portugal, 1972) estudou cinema na Escola Superior de Teatro e 
Cinema de sua cidade natal. Em 1996 iniciou sua carreira como crítico cinematográfico 
para a revista Público, com a qual colaborou até o ano 2000. Sua trajetória como 
diretor começou em 1999 com o curta-metragem Entretanto; depois vieram Inventário 
de Natal (2000), Kalkitos (2002) e 31 (2003), nos quais ele já se apresenta como um 
diretor propositivo com uma estratégia criativa particular. Sua obra-prima, A cara que 
mereces, estreou em 2004. Seu segundo longa, Aquele querido mês de agosto (2008), 
teve um importante reconhecimento em festivais internacionais, como aconteceu com 
Tabu (2012). Seu filme mais recente é um projeto ambicioso e diferente, realizado em 
três partes: As mil e uma noites (2015) teve sua estreia na Quinzena dos Realizadores 
do Festival de Cannes como uma produção voltada para a atual situação política pela 
qual está passando Portugal.

JEAN-PIERRE REHM

Jean-Pierre Rehm ( Argélia, 1961) é um teórico do cinema francês, crítico e, desde 2002, 
diretor do Festival Internacional de Cinema de Documentário de Marseille (FIDMarseille). 
Estudou Literatura Moderna e Filosofia na École Normale Supérieure (ENS) em Paris. Foi 
professor de História e Teoria da Arte e do Cinema; trabalhou também para o Ministério 
da Cultura Francês. É colaborador da prestigiada revista de cinema Cahiers du Cinéma, 
participa frequentemente com críticas de arte e cinema para a mídia especializada. Foi 
curador de numerosas exposições de arte contemporânea na França e em outros lugares 
como o Museu de Arte Moderna do Cairo ou o Yokohama Art Center do Japão.
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FICÇÕES ENCANTADAS 
JEAN-PIERRE REHM CONVERSA COM MIGUEL GOMES

Abril Alzaga1: Bem-vindos novamente a esta sessão, a última da Cátedra Bergman no 
âmbito do FICUNAM, que intitulamos “A reinvenção da estética cinematográfica e os 
imaginários da crítica”. Depois de cem anos de história, a linguagem cinematográfica 
continua construindo uma poética da tela, desde a escrita do roteiro até a culminação 
desse processo na filmagem.

A linguagem cinematográfica se transforma mediante dispositivos audiovisuais 
intrínsecos às novas tecnologias e assim é incorporada às linguagens artísticas da poesia 
e das artes performáticas em geral. Dentro do panorama do cinema português, temos 
Miguel Gomes, que começou sua carreira como crítico de cinema e nos deu filmes muito 
importantes, que exibimos aqui, como As mil e uma noites — a segunda parte foi projetada 
há algumas horas. Seu filme Tabu teve uma boa recepção e foi exibido em várias salas, 
espero que tenham podido ver. Agradecemos aos organizadores do festival a possibilidade 
de que Miguel Gomes esteja hoje aqui para conversar conosco.

Para a conversa com Miguel convidamos o crítico de cinema, diretor e programador 
do Festival de Cinema de Marseille, na França, Jean-Pierre Rehm, um amigo deste festival 
e da Cátedra Bergman. Agradecemos imensamente sua presença 

Jean-Pierre Rehm: Estou feliz por estar novamente aqui no FICUNAM, na Cidade do 
México. Lembro com muita emoção do primeiro ano do FICUNAM. Vários críticos 
falávamos sobre Apichatpong e isso tem a ver com a última trilogia de Miguel, que como 
sabem, seu diretor de fotografia, Sayombhu Mukdeeprom, trabalhou com Apichatpong. 
Também me lembro da sessão que organizou Roger Koza com Chantal Akerman, foi 
muito emocionante; a mãe de Chantal estava entre o público, foi realmente comovente. 
Por todas essas razões agradeço à UNAM e ao FICUNAM. Também agradeço ao Miguel, 
todas as nossas reuniões foram sempre muito gratificantes. Sempre é uma honra falar com 

1 Diretora da Cátedra Ingmar Bergman, UNAM.

ele, sempre é impressionante. Tenho que dizer, além disso, que para mim Miguel Gomes 
é um dos poucos cineastas contemporâneos que narra, sua voz já aparece com força em 
seu primeiro curta, A cara que mereces, e se torna ainda mais poderosa em Aquele querido 
mês de agosto.

Miguel Gomes: Obrigado.

JPR: Acho que há algo, não sei como dizer, mas é muito difícil falar dos filmes de Miguel 
Gomes e uma das razões é que, acho, são como nuvens. Em seus filmes há muitas nuvens 
que não estão ali para nos dar uma informação meteorológica nem nenhum outro tipo de 
informação, senão simplesmente como desenhos; talvez se lembrem que em Tabu um casal 
de namorados está olhando as nuvens e nós, com eles, vemos, por exemplo, um jacaré ou 
um rosto, mas a maioria das vezes não formam figuras perfeitas, e inclusive se desfazem. 
No catálogo, Roger Koza — recomendo enfaticamente que leiam seus textos — escreveu 
algo muito importante na apresentação desta retrospectiva2: “O mais atrativo da obra de 
Miguel Gomes são as transições entre cenas de uma maneira surpreendente e pouco mo-
derna, porque entende que o mundo é mais importante que sua própria estética. É muito 
difícil desenhar — como acontece com as nuvens — um mapa do país Miguel Gomes.

Também acho que se chateia com facilidade e, à maneira de um dandy, muito 
rápido. Talvez tenham notado que ele se chateia em seus próprios filmes, muitas vezes no 
meio do filme dá uma volta e vai fazer outra coisa, uma história completamente diferente, 
com um estilo completamente diferente. Talvez por isso As mil e uma noites lhe pareceu 
tão atraente, sobre a qual fez não só um filme, mas três.

Gostaria de acrescentar algo mais antes de começar a conversa. Cada vez que o 
escuto fico surpreso porque, desde que seu filme estreou em Cannes não deixou de viajar 
com essa trilogia por muitos países; é muito paciente com as perguntas e suas respostas 
são muito generosas. Mas, queria me referir a algo que é muito poderoso para mim e se 
relaciona precisamente com uma ideia de “anti-poder” e é o princípio de autoridade e 
autoria, duas noções que estão unidas de modo sutil e complexo. Acho que Miguel é um 
dos poucos realizadores — e insisto nisso, só me lembro de mais um ou dois cineastas — 
que se recusa completamente a aceitar o status de artista, de criador ou, digamos, de pai. 
Ele renuncia a esse lugar para apreciar o mundo, as pessoas, as nuvens, claro.

Obrigado, Miguel, por esses maravilhosos presentes, sei que é apenas o começo de 
uma carreira que já é próspera e promissora. Peço desculpas de antemão, Miguel, porque 
entre minhas perguntas haverá algumas que te fazem com frequência — não me atires 
nada, por favor, com um sinal é suficiente. Como sabem, depois de estudar cinema, 

2 Ver o apêndice: “O desejo de ficção: o cinema de Miguel Gomes”, por Roger Koza, publicado no Catálogo 
FICUNAM, 2016.
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Miguel trabalhou como crítico de cinema em uma revista portuguesa chamada Público. 
A maioria dos cineastas da Nouvelle Vague francesa eram críticos, e havia essa ideia de ser 
cineasta e crítico, fazer cinema de maneira crítica e escrever crítica como cineasta, deste 
modo existia uma espécie de utopia na circulação entre ambos espaços. Atualmente, esta 
experiência se perdeu, desapareceu. Acho que quando você decidiu fazer crítica não tinha 
em mente a ideia da Nouvelle Vague. Poderia nos explicar o que é Público e o que você 
pensava sobre o ofício da crítica naquele então, em 1999? Você queria se dedicar a isso 

ou já tinha um grande desejo de fazer cinema? Além disso, você se lembra de alguns dos 
filmes sobre os quais escreveu?

MG: Você é muito amável, Jean-Pierre Rehm, e está um pouco longe, lá no sofá, uma 
grande distância nos separa, mas não vamos fazer amor, vamos falar. Muito obrigado pelo 
das nuvens. Sim, Público é um jornal para o qual eu trabalhei durante quatro ou cinco 
anos, há muito tempo, em outro século. Deixei de trabalhar lá em 2000 e não era como 
você disse sobre a Nouvelle Vague na França. Acho que eles eram melhores críticos que 
eu e também melhores diretores, mas esse não é problema meu, é que eles eram muito 
bons. Tudo começou por acidente: comecei de modo muito convencional, estava na escola 
de cinema, a única escola de cinema — pública — que existia em Portugal. Não gostava 
de estar na escola, era um péssimo estudante. Estava em produção  porque minhas notas 
eram tão ruins que não podia escolher o que realmente queria fazer, que era montagem. 
Só os cinco melhores estudantes podiam escolher e eu não era um deles. Assim, fiquei na 
especialização na qual ninguém queria estar, produção, e era muito ruim porque não sou 
bom para organizar coisas. Sou melhor para desorganizá-las. Por isso quando terminei a 
carreira ninguém queria que eu trabalhasse em seus filmes e acho que com razão. Como 
não podia fazer nada, pensei: “Esse é o fim. Nem sequer comecei, mas é o fim. Não posso 
trabalhar no cinema”. Então, uma amiga que, acho, sentiu um pouco de pena porque eu 
não tinha trabalho, me perguntou: “Você acha que pode escrever crítica para esse jornal?”, 
e eu lhe disse: “Acho que não, mas posso tentar”. Assim, escrevi alguns artigos para alguns 
filmes e, para minha surpresa, me contrataram. Estava muito feliz porque me pagavam 
para fazer algo que eu realmente gostava: ver filmes. Disse “Isso está bom”, e comecei a 
trabalhar como crítico de cinema. 

Mas os anos passavam e cada vez eu gostava menos de ser crítico de cinema; para 
mim, ser espectador, ir ao cinema e ver filmes, está relacionado com o prazer, com o desejo 
de ver filmes. Estava bom que me pagassem por isso, mas às vezes pensava que não estava 
bom e muitas vezes não queria ir ao cinema porque via isso como parte do meu trabalho, 
e me parecia menos interessante que ir porque simplesmente queria ver um filme. Não 
sei se eu era um bom crítico, para ser honesto; era melhor que alguns, mas não tão bom 
quanto outros. Para mim estava bem, não sei o que pensavam as outras pessoas que me 
liam, mas para mim funcionava porque sempre tive uma relação muito intuitiva com o 
cinema, desde menino. Gostava de alguns filmes, outros não e não sabia por que; não é 
que eu saísse do filme e pensasse “por que gostei desse filme?” ou “gostei dessa cena e odiei 
essa outra”, e depois fiz porque me pagavam — e sou uma pessoa honesta — ; acho que 
meu trabalho consistia em descobrir por que eu gostava de algumas cenas e outras não 
nos filmes que eu via. Isso me serviu para ter uma maior claridade sobre algumas questões.

JPR: Poderia nos dizer quais?
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A cara que mereces (2004)
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MG: Penso que — acho que eu já sabia, mas agora tinha mais tempo para pensar — um 
filme propõe alguma coisa a cada espectador, e cada espectador é diferente. Digamos que 
um filme é o encontro entre algo que já está feito, ou seja, que não pode modificar-se, 
e alguém que, sentado no público, se relaciona com essa coisa já terminada. Talvez por 
isso há uma cena em meu filme Tabu, onde a personagem principal da primeira parte, 
Pilar, está vendo um filme com seu amigo, um pintor, e chora porque, suponho, está 
comovida pelo que está vendo enquanto o cara que está com ela está dormindo. Para ele, 
o filme é chato ou talvez seja seu metabolismo, quem sabe. Mas para ela o filme funciona; 
significa que existe uma comunicação ou certa cumplicidade que está relacionada com a 
sensibilidade de cada pessoa, seu universo e seus interesses. Meu trabalho como crítico 
de cinema consistia em ver um filme sabendo que eu não podia ser todos os espectadores 
senão só eu, e devia tentar explicar, a partir do meu ponto de vista, como me relacionava 
com esse filme, como entrava no filme ou tentava entrar e fazer-me um lugar nele. Esse 
era meu trabalho, mas isso foi há muito tempo.

JPR: Ou seja, você esqueceu completamente dele? 

MG: Não, sim  me lembro.

JPR: Mencionei o da Nouvelle Vague tendo em mente a ideia de que ser crítico te coloca 
em uma relação crítica com tua própria obra, uma vez que você decide fazer cinema. Em 
teus filmes há algo importante, o texto, que aparece de muitas formas: escrito na tela ou 
dito, e nesse sentido, se apresenta como um dispositivo cinematográfico; ainda que tenho 
novamente a impressão de que o que mais te interessa é a importância de narrar histórias, 
em um estilo que poderíamos chamar clássico e que se vincula diretamente com o prazer 
de narrar, e uma noção de relato que atravessa todos os teus filmes. Antes você mencionou 
a questão do prazer, e o que poderíamos chamar — não sei se é correto — “narração 
clássica” se vincula com essa noção de prazer. Uma história consiste em juntar partes e 
tirar um fio que o espectador vai seguindo. Você tem um método que tem a ver com esse 
Comitê Central onde você trabalha com outras pessoas. Gostaria de te perguntar quando 
começou e em que consiste o método que você usa para construir histórias. 

MG: Sim, você tem razão. Como sabem, o cinema se trata tanto de contar histórias como 
de mostrar coisas. E eu quero fazer as duas coisas, contar uma história e mostrar coisas. 
Às vezes não vão juntas: você pode mostrar coisas sem contar histórias; mostrar alguém 
fazendo alguma coisa, por exemplo, e isso poderia ser interessante em si mesmo e não 
como um elemento dentro de uma cadeia narrativa que é a história: como uma coisa te 
leva a outra e esta por sua vez a outra e assim sucessivamente é como se constrói uma 
história. Às vezes mostra coisas e tem um valor em si mesma, tem um efeito no espectador 
porque são importantes para você e porque são importantes para outros; em vez de contar 

uma história, as coisas se contam por si mesmas. Contar histórias e mostrar coisas que se 
contam por elas mesmas são duas boas coisas .

Na Nouvelle Vague também descobriram isso, que podiam contar histórias, e que 
enquanto contavam histórias, ao mesmo tempo, podiam mostrar coisas que eram interes-
santes em si mesmas, e esses fragmentos eram incríveis. Assim que se, por exemplo, alguém 
assovia muito bem, e isso é bonito, há que colocá-lo no filme, simplesmente porque é 
uma pessoa que assovia de uma maneira incrível, não porque é parte da história principal 
senão porque é bonito. Se há uma bela árvore e você pode ficar uns segundos mais com 
ela, fica com a árvore; nós ficamos com a árvore e depois continuamos com a história; 
a árvore é tão importante quanto a história. O mundo é tão importante como as coisas 
que há que contar sobre ele. Voltando à narração de histórias, qual era a tua pergunta? 

JPR: A pergunta era sobre o método que você criou.

MG: Pela forma com a qual eu fazia os filmes, comecei a entender minha imaginação, 
não acho que esteja ruim, e me dei conta de que não se pode, ou não posso, tentar con-
trolar tudo, ter tudo controlado desde o princípio. Acho que no início não podia ter o 
controle porque não era suficientemente bom nisso e algumas coisas me escapavam, não 
saiam como eu pensava: dizia “Ação!” e no final não conseguia o resultado que esperava, 
mas sim outra coisa.

JPR: Isso foi quando você fazia curtas?

MG: Sim. No meu segundo curta trabalhei com crianças, que são incontroláveis. Me 
lembro que na escola de cinema nos diziam “não façam filmes com crianças ou com 
animais”; bom, não segui essa regra e me alegro, porque às vezes trabalhar com o “incon-
trolável” pode dar maus resultados, mas, também, resultados completamente imprevistos. 
Me lembro que estava fazendo o curta-metragem Inventário de Natal e trabalhamos com 
uma menina pequena, de uns quatro ou cinco anos. Em certa ocasião, outro menino e eu 
estávamos usando seu triciclo e ela não percebeu até a metade de uma tomada e começou 
a chorar e a gritar, ficou muito brava. Todos os adultos reagiram diante da menina e a 
crise que provocou. Finalmente, a cena não foi o que eu tinha imaginado, mas sim muito 
melhor. Esse foi o momento de iluminação e pela primeira vez me disse: “isso é muito 
melhor do que pensei”, assim talvez seja bom criar situações nas quais nem tudo esteja 
sob controle, criar um sistema para que as coisas incontroláveis possam nos oferecer coisas 
novas, que não tínhamos pensado. 

JPR: Desculpa, lembro que falamos disso quando você apresentou os curtas, na sessão 
passada. Você disse que não gostava do teu primeiro filme ou que era ruim, tem a ver 
com esse controle?
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MG: Sim, tinha a ver com as duas coisas: era controlado demais  e poético demais. 

JPR: O que significa isso?

MG: Significa que é um filme óbvio demais para o espectador e que temos que protegê-lo 
um pouco da poética dos cineastas.

JPR: Você pode discorrer mais sobre isso?

MG: Às vezes o universo poético do diretor pode ser muito invasivo para o espectador.

JPR: Como você sabe qual é o limite?

MG: Não sei qual é o limite. Quando faço um filme digo a mim mesmo que continuo 
sendo espectador. Quando estou fazendo uma tomada, sei se é boa ou ruim porque nesse 
momento sou o primeiro espectador dessa parte do filme. E sei que quando penso “demais” 
me refiro a isso e digo “não, é poético demais”. 

JPR: Mas você diz que mais adiante, não sei se se refere a 31, é uma defesa da tua ideia.

MG: Sim, foi o terceiro curta-metragem que fiz. Percebi que não gostava do meu pri-
meiro filme, e pedi à atriz que fizéssemos o filme outra vez, de um modo completamente 
diferente. Acho que ainda não existia o Comitê Central; foi, de algum modo, o primeiro 
roteiro que joguei no lixo.

JPR: Você se refere a 31?

MG: Sim, 31. Disse aos atores “Esqueçam tudo, vamos improvisar. Vocês e eu, vamos 
improvisar todas as cenas; não sei quando vamos terminar o filme, vamos filmar uma 
sequência por dia, vamos improvisar e quando esteja feliz com a sequência, vocês vão para 
suas casas e eu vou para a ilha de edição, começo a unir todas as partes e chamo vocês de 
novo quando estiver pronta, e filmamos outra”. Por isso esse curta-metragem foi impor-
tante para mim, foi muito importante poder trabalhar com a mesma atriz do filme que 
eu não tinha gostado, certamente porque era um filme controlado demais.

JPR: É engraçado, se me permite porque 31 era óbvio… Há uma menção ao Mágico 
de Oz, por esse deambular, acho que é Jean Nicolay, não? o que tem uma camiseta, é 
o Mágico de Oz. E além disso termina com algo que me parecia a voz de Jean-Pierre 
Léaud, mas não tenho muita certeza, me soava a um filme de Godard, mas não pude 
reconhecê-la, quem era? 

MG: Sim, é ele, mas a música de uma sequência de um filme, acho que La Maman et la 
Putain, de Jean Eustache, mas não foi de propósito, pus porque eu gostava da música, 
nem sequer sabia que era o Jean-Pierre Léaud. Gosto muito do filme O mágico de Oz. 
Tem algo que me parece, em geral, muito bom em qualquer filme: pessoas caminhando. 
É algo muito bom no cinema, não sei por que; quando as pessoas caminham as coisas 
vão mudando, parecem diferentes porque as pessoas estão caminhando. Eu queria fazer 
um filme como O mágico de Oz, que é sobre ao caminhar, o chegar a algum lugar, a Oz. 
Durante dois terços do filme os personagens caminham para chegar a Oz e quando final-
mente chegam, se dão conta que o mágico é um vigarista. O importante era caminhar, 
tratava-se de pessoas caminhando e para mim isso é algo bom no cinema.

JPR: Quando mencionaste a atriz que esteve no primeiro curta e depois em 31, você se 
referia a Mariana Ricardo, que esteve durante muito tempo no Comitê Central. Quando 
você começou no Comitê Central? Com que filme e como você escolheu as pessoas? 
Poderia nos explicar como funciona?

MG: Primeiro, vou tentar explicar o que é. Se você sabe algo de política, o Comitê Central 
é uma parte muito importante de vários partidos comunistas. Eu não sou comunista, 
mas estava fazendo um filme Tabu, relacionado com o passado colonial de Portugal e 
pensei que era uma boa ideia formar um grupo que se chamasse Comitê Central como 
uma maneira de contrabalançar, ao menos um pouco, a questão colonialista, um grupo 
com nome marxista que faz um filme sobre o período colonial. O Comitê Central é um 
grupo de pessoas que durante a filmagem — para a qual não havia um roteiro e era muito 
trabalho para mim, e eu não queria fazer sozinho um filme assim — substituía o roteiro; 
filmávamos e depois, ao final do dia, tentávamos pensar que o que íamos filmar no dia 
seguinte. Em Tabu tínhamos uma lista de cenas possíveis. Sabíamos a história em linhas 
gerais: uma mulher tem um jacaré, o jacaré vai à casa de um homem jovem e muito sexy, 
ele e a mulher têm um romance. Sabíamos a história em geral mas não sabíamos com que 
cenas as contaríamos, então armamos uma lista com possíveis cenas. O Comitê Central 
era um grupo pequeno, dentro da equipe, que tinha a responsabilidade de acrescentar 
ou tirar elementos da lista, todos os dias, tendo em conta o que tínhamos filmado. Desse 
modo, se conseguíamos gravar uma sequência que gostávamos, ao dia seguinte ou nessa 
mesma noite eliminávamos as variações dessa cena. Ou, se improvisávamos uma cena e 
apareciam ideias novas, acrescentávamos cenas ou ideias novas; assim aconteceu a segunda 
parte de Tabu.

Tive muitas conversas sobre métodos de improvisação e tenho que te dizer, Jean-Pierre, 
que quando se segue essa linha de trabalho, há momentos nos quais planejo coisas de 
maneira muito estrita, nem tudo é liberdade. Há diretores de cinema, especialmente das 
novas gerações que dizem: “Não preciso de um roteiro, eu apenas trabalho com algumas 
pessoas, fazemos algo e isso funcionará, porque eu sou livre e não preciso seguir um roteiro”; 



16   |   CONVERSAS  |  NÚM. 013 FICÇÕES ENCANTADAS   |   17

isso é uma porcaria, não funciona assim. Trata-se mais de uma combinação de coisas. Às 
vezes, para certos filmes, e em certas cenas, é necessário não controlar tanto e estar aberto 
a diferentes possibilidades. Há que estar aberto às coisas e relaxar um pouco o controle, 
claro, mas também é necessário desenvolver alguma forma de controle. Isso é o que eu 
faço, às vezes tento não ser muito controlador, mas sempre estou consciente de que posso 
recuperá-lo. No caso de Tabu, fazia o que eu estava a fim, de maneira caótica, mas sabia 
que na ilha de edição ia ter a oportunidade de reescrever a voz em off do personagem que 
narra a história e que esse recurso seria uma forma de recuperar o controle sobre o filme. 
Não sei se filmaria sem roteiro se não contaria com esse recurso. Não se trata de preto ou 
branco, mas sim de ir todo o tempo do preto ao branco, do branco ao preto.

JPR: Não, mas não pensei como uma coisa hippie. Lembro que você me dizia que o nome, 
mais estalinista que comunista somente, também era para assustar as pessoas, era como 
uma autoridade dividida entre dois, três, quatro pessoas.

MG: O nome Comitê Central é muito bom para impressionar os produtores. Quando 
estava filmando a última história de As mil e uma noites, a que se passa em Marseille na 
França, lembro que estava em um carro com um assistente de produção e com algumas 
pessoas do Comitê Central (minha coautora, Mariana, meu editor e coautor, Telmo, e meu 
assistente de direção, Bruno) e esse homem estava falando por walkie-talkie com seu chefe 
e lhe dizia, “sim, tudo bem, estou no carro com o Comitê Central”, e funcionava, estavam 
impressionados; “vamos ao quartel do Comitê Central”, realmente é como um filme de 
007. Normalmente, quando você chega ao quartel do Comitê Central, há champanhe e 
essa é a melhor parte do trabalho.

JPR: Parece que essa ideia de “roteiro vivo”, como você disse, é mais que uma lei escrita 
em papel e encarnada por dois, três ou quatro pessoas, é mais significativa, não só como 
algo que pode fazer-se temporalmente, como um jogo, e sabendo que se pode recuperar 
o controle depois. 

Retomando o tema de contar histórias, tenho a impressão de que com As mil e 
uma noites você descobriu que uma história também se escreve com urgência, não se trata 
somente desse prazer clássico ao que nos referíamos, e ao que se alude no relato, mas sim 
que além disso responde a outro tipo de necessidade. Scheherezade, por exemplo, não 
conta a história por prazer, mas sim porque o prazer que seu relato provoca nos outros lhe 
garante que não a decapitem no dia seguinte. Em teu filme, para mim, é evidente que essa 
urgência é o motivo, ou um dos motivos, pelos quais constrói esse encantamento, o qual 
está no centro do ato de narrar. Encantamento formado — e eu gostaria de saber mais 
sobre esse tema — pelo uso de diferentes gêneros cinematográficos: musicais, cinema de 
aventuras, cinema mudo, melodramas, etc. Assim, por um lado está o “encantamento” 
e, por outro, digamos, o documentário. Existe um grande mal entendido a respeito da 
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Aquele querido mês de agosto (2008)

palavra documentário, e no teu caso trata-se mais de documentar que de investigar; tem 
mais a ver com recolher informações que com uma investigação judicial, ainda que na 
segunda parte do filme apareça um juiz que, precisamente, conta os fatos. Você pode 
comentar algo sobre a relação entre narrar uma história e o sentido de urgência, de ameaça, 
por assim dizer? E por que essa urgência necessita tanto de uma forma documental como 
formas diferentes de ficção?
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MG: Existe essa ideia de que se você quer trabalhar sobre uma situação dramática não 
pode usar a ficção porque não é tão séria como a realidade. No entanto, acho que a ficção 
é um produto da realidade; às vezes não, porque estão completamente desconectadas.  
A ficção, de todas formas, está vinculada a um tempo específico, a um momento em que 
você pode imaginar histórias a partir de certa perspectiva, e esta perspectiva está comple-
tamente limitada a este tempo e momento. Nesse sentido, as histórias que podemos 
inventar em um país que está passando por um momento difícil, estariam vinculadas com 
o momento que estamos vivendo. Em consequência são, de algum modo, um documento, 
são o produto, o resultado de um momento que se está vivendo, algo pelo qual se está 
passando. Eu concordo com esse ponto de vista. Você sabe melhor que eu sobre isso porque 
tem mais experiência e porque o festival de documentários que dirige mostra muitos filmes 
que não são estritamente documentários ou ficções, e isso está muito bom para mim.

Por exemplo, um livro como As mil e uma noites nos diz muito sobre como eram 
as coisas há cinco séculos, como era a sociedade árabe. Também Don Quijote nos diz 
muito, e para mim é muito mais interessante ler esse livro que documentos sobre o que 
estava acontecendo na Espanha nesse momento; documenta um imaginário coletivo, que 
diz coisas sobre a realidade. Claro que o que acontecia na Espanha não é o que ocorre 
na história e aos personagens. Não é o que apareceria no jornal dessa época, se existisse, 
mas me fala de uma sociedade de cinco séculos atrás e de um cara que inventava histórias 
sobre o que acontecia nesse tempo; portanto existe uma relação. Fiz um filme que se 
chama Aquele querido mês de agosto, que também foi muito importante para mim porque 
de alguma maneira eu estava documentando algo: às vezes minha relação com as coisas é 
muito direta, sem planejamento algum. Por exemplo, chegava à festa de uma cidadezinha 
e colocava a câmera diante de algo e isso que filmava era completamente fictício.

Projeção de fragmentos de filmes do diretor

JPR: Você poderia comentar essas imagens? Miguel Gomes atua como o diretor do filme 
e está falando com seu produtor.

MG: Você quer que eu comente? Claro. Antes estávamos falando sobre a ficção e a reali-
dade, e eu estava tentando explicar como ambas coisas estão vinculadas desde o início e, 
além disso, lhes contava sobre minha visita a certos lugares onde aconteciam coisas e essas 
coisas não estavam contaminadas pelo desejo de ficção. Podem ser músicas, desenhos, 
fogos artificiais, a bailarina de As mil e uma noites. A região onde filmei é uma região que 
conheço muito bem porque nasci em Lisboa, capital de Portugal, e nessa cidade onde 
vêm as bailarinas do ventre, que está a uns 300 quilômetros de distância, minha família 
tem uma casa. Por isso a conheço desde menino, íamos lá a cada verão e lembro dos cami-
nhões de bombeiros — há muitos incêndios nessa região — e também via esse tipo de 
festividades onde se escutava esse tipo de música, eu não conhecia muito esse universo. 

Mas quando cheguei à cidade, onde tenho uma casa, nunca tinha visto uma bailarina do 
ventre porque não há bailarinas do ventre em Portugal, há coisas muito estranhas mas 
não bailarina do ventre.

Essa cidade tem cinquenta habitantes. Isso se deve a que, na maioria dos casos, as 
cidades pequenas do interior de Portugal estão praticamente abandonadas porque não há 
trabalho e as pessoas vão embora do país ou para as grandes cidades. Assim, geralmente 
não há ninguém, menos esse tipo de bailarinas. Mas cheguei e me encontrei com um 
grupo de bailarinas do ventre e disse “Ação!”, simplesmente porque estava com a câmera 
e queria filmar o que acontecia nesse lugar, mas tudo isso estava contaminado por um 
grande desejo de ficção. A realidade entendida como o desejo de outros lugares, outras 
coisas, coisas “árabes, por exemplo. E o único que tive que fazer foi dizer “Ação!” e estar 
atento a esse tipo de coisa, estar interessado nelas. Ainda se eu tivesse escrito e pensado... 
Nunca escrevi um roteiro tão grande como para uma sequência como essa, era como os 
três roteiros de todo filme, todos juntos, era uma versão prévia de As mil e uma noites. 
De certo modo não era assim e ao mesmo tempo sim era assim: tinha a ideia de fazer 
um filme, havia um roteiro, mas também queria incluir coisas no filme sobre as quais 
eu não tivesse controle, que estavam impregnadas com o mesmo desejo de ficção que 
provavelmente estava nesse grande roteiro... talvez não tão grande. 

JPR: Tenho uma pergunta em relação ao que chamarei “a família”. Em teu filme há dois 
movimentos, o que me chamou a atenção. Um é esse desejo de salvar à família, perma-
necer em casa, como...

MG: Como Spielberg!

JPR: Sim ! Talvez tua propensão a Spielberg esteja personificada por Frances, a baleia, ou a 
casa em A cara que mereces, onde sete adultos não devem sair da casa depois de certa hora. 
Mas também pelo edifício grande, por exemplo, na segunda parte de As mil e uma noites. 
E o Comitê Central seja algo mais que uma patrulha de vigilância; ou até seja um grupo 
que tem mais a ver com a palavra beloved que, claro, se relaciona com a música desse filme. 

Por outro lado, há um movimento em outro sentido, relacionado à ideia de romper 
com a família; em A cara que mereces, no último plano vemos esse homem que diz “Adeus 
amigos”, depois de um plano muito longo onde o homem come sozinho. E Tabu, claro, 
que é uma história de adultério. Quando descobri tua obra, com A cara que mereces, 
tinha a sensação de que você estava rompendo as regras do cinema português, como 
aconteceria com uma família; me dava a impressão de que o cinema português era, 
de certo modo, uma família e você parecia alguém que não queria ser parte dela. Tem 
sentido minha explicação?

MG: Uau! Você faz perguntas muito difíceis. 
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JPR: Sei que você pode respondê-las. 

MG: Nunca pensei sobre essas coisas. Acho que os formalismos são, em um sentido, 
modelos de ordem, e há uma espécie de ordem institucional na família. E o cinema se 
trata de outras coisas. Lembro que estava em teu festival, o FIDMarseille, dando uma 
conferência, como agora, e o homem que fazia o que você está fazendo, me perguntou 
por que eu não filmava em Lisboa, em cidades, em vez de filmar no campo. E nesse 
momento não soube responder, mas no dia seguinte, ou algo assim, entendi que não gosto 
de filmar em Lisboa porque vivo ali e acho que, em certo sentido, o cinema para mim é 
uma forma de ir embora, de sair. Não sei se é uma forma de escapar, mas sim de ir a outro 
lado, a territórios desconhecidos, a lugares onde não estamos habitualmente. Te digo isso 
porque não quero responder a tua pergunta mas, ao mesmo tempo, estou  respondendo 
a uma pergunta que me fez uma pessoa em teu próprio festival. Talvez amanhã eu possa 
responder mas hoje não. De todos modos, acho que essas coisas poderiam estar relacio-
nadas. A vontade de ir embora, e a de encontrar certa harmonia, como a família... Sobre 
o de salvar a família, não tenho muita certeza.

Claro que trabalhamos com coisas que têm certas regras que depois podem desa-
parecer e a situação muda porque novas regras são criadas, e isso também se relaciona 
com o que você mencionou. Às vezes temos um filme e depois um filme novo que parece 
diferente porque as regras são diferentes, regras que tem a ver com o que acontece no filme 
ou com a forma de fazê-lo. Talvez amanhã eu te diga algo sobre a família e sobre essa ideia 
de salvá-la; não posso responder agora porque sou um português muito lento, desculpa.

JPR: Talvez eu possa reformular a pergunta. Para retomar as imagens que acabamos de 
ver, acho que há um gesto muito simples que consiste em inserir momentos, e tenho a 
impressão de que você faz isso não a partir da posição de diretor, mas sim simplesmente 
juntando partes, sequências. E ao mesmo tempo se percebe uma forma amorosa, não num 
sentido brega, de entretecer coisas. Inclusive o menino que desenha poderia se relacionar 
com a pessoa que escreve a carta da qual nos inteiramos no jornal, e esse menino também 
poderia ser você como diretor. Acho que esse tipo de sutileza é própria do teu trabalho.

Quanto à pergunta sobre a família: em teus filmes, e especialmente nesse, me 
chama a atenção a relação com a música. Escutam-se muitos grupos de música popular, 
e como em teu curta Natividad, você filma pessoas e usa brinquedos, um gesto pop, 
poderíamos pensar. E pop é uma etiqueta, digamos, muito complexa porque sugere que 
a realidade é por si mesma interessante e portanto não deveríamos modificá-la, quer 
dizer que como artistas não deveríamos interferir; implica que nada pode mudar, que 
as coisas estão bem como estão. Nesse sentido, acho que o pop e a família estão estrei-
tamente relacionados. Talvez você possa falar sobre isso em relação ao uso da música 
popular, como as sequências de karaokê ou quando estão no rádio ou também o grupo 
de  música em Tabu, por exemplo.

MG: Quando digo que me interessa entender o imaginário coletivo, em As mil e uma 
noites, por exemplo, tento fazer isso em grande escala, quer dizer na dimensão de um 
país, ainda que não seja um país tão grande. Suponho que a cultura pop tem a ver com 
as “grandes escalas”, o que envolve muitas pessoas, por isso é popular. 

Algumas das músicas que aparecem nesse filme não são as que eu gostaria de escutar 
quando, por exemplo, me levanto de manhã, quer dizer, não escolho músicas porque eu 
tenha certo apego a elas, talvez um pouco mas não tanto como os personagens do filme; me 
interessa o interesse que eles têm em relação a essas coisas, quero filmar isso, essa relação.

Sobre a ideia de unir coisas, de construir uma cadeia, nas projeções (de aproxima-
damente dez minutos) que lhes mostrou Jean-Pierre, passamos dos brinquedos artificiais a 
um grupo de música, de um menino que está desenhando um caminhão a um caminhão 
de verdade. Para mim, as coisas estão conectadas e não é porque pertençam a uma mesma 
família de coisas. Por exemplo, os desenhos e os bombeiros não estão relacionados mas esse 
menino está desenhando um caminhão de bombeiros porque os vê passar praticamente 
todos os dias, e isso se deve, por sua vez, ao fato de que nessa região há muitos incêndios. 
O menino desenha caminhões de bombeiros porque formam parte de seu imaginário e, 
depois, vemos a realidade que se parece um pouco ao desenho. Talvez o caminhão esteja 
um pouco estilizado, mas assim são os caminhões que eles têm por lá.

Portanto, as coisas estão conectadas. Não sei se alguém pensava em me perguntar isso, 
mas eu as vezes me pergunto pela duração dos planos e a questão do ritmo em um filme. 
Acho que podemos fazer planos de vários minutos, de dez minutos. Como não trabalho 
com câmeras digitais esse é no meu caso o tempo máximo de um plano,  onze no total, e 
quando um plano tem essa duração, as pessoas costumam dizer que é um filme lento. Acho 
que a velocidade no cinema não se relaciona com a duração de um plano, mas sim com 
a maneira em que você se movimenta de um lugar a outro. Se você vai do ponto A ao 
ponto B, como costuma acontecer na vida real, não estão em um mesmo espaço, quer 
dizer, estão em dois lugares distintos; isto leva tempo. De outro modo, no cinema, uma 
sequência, ainda que seja longa, te permite ir do ponto A ao ponto B  que está realmente 
longe, e assim viajar muito rápido. Para mim, essa é a velocidade no cinema: ir de um 
lugar a outro muito rápido, porque você pode cortar e mostrar o ponto A e o ponto B. 
Então não tem a ver com a duração de um plano.

Acho que não respondi a tua pergunta, mas estou conversando, de todos modos.

JPR: Tentei duas vezes, de diferentes maneiras, mas não importa. No princípio você 
estava dizendo, acho que isso é um jump-cut, não sei nada de edição. Bom, você estudou 
produção na escola de cinema e tirava notas ruins, já entendi. 

Gostaria que você falasse outra vez sobre o que você fez em As mil e uma noites, 
porque, a meu ver, vocês terem rodado o filme durante quatorze meses seguidos é um ato 
político. Sei que você já disse isso pelo menos umas mil vezes, mas poderia dizer de novo? 
Já que falou sobre a extensão de planos e sequências, de uma maneira muito concreta, 
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gostaria que você dissesse algo sobre a edição, que tem uma função muito particular em 
tua forma de trabalho, especialmente em As mil e uma noites.

MG: Como filmei? No início não tinha um roteiro, não sabia o que ia filmar nem quais 
histórias ia contar, ou quais seriam os personagens, o que fariam. Inventava, propunha 
aos demais uma forma de fazer cinema que foi se transformando nessa espécie de pequena 
fábrica artesanal: trabalhávamos com alguns jornalistas que investigavam coisas que lhes 
pareciam interessantes, transformávamos a informação em ficção e depois fazíamos um 

casting de atores (ou não); depois filmávamos e editávamos. Ao mesmo tempo, começá-
vamos novamente o processo, porque o filme não era só sobre uma história; eu queria ter 
todas as histórias possíveis, assim trabalhamos durante mais de um ano.

De certa forma, isso é produzir um filme. Fui um mal estudante nas aulas de 
produção porque existia essa fricção, o problema era que tinha um manual de produção 
que te dizia como se deve fazer um filme, como fazê-lo de uma maneira normal, que é a 
maneira para que os produtores não percam dinheiro: você deve tentar fazer um filme o 
melhor possível, mas de maneira controlada, racional. Então comecei a criar formas não 
tão racionais (em contraste com o que dizia o manual) e, de algum modo, me coloquei 
no lugar do produtor, mas em um lugar mais cômodo porque não tinha suas responsabi-
lidades. O produtor podia acabar na cadeia ou apanhando se não pagasse as pessoas, mas 
eu não era o responsável, eu simplesmente inventava maneiras de fazer filmes, inventava 
formas não convencionais. E acho que os resultados do filme, o que se mostra no filme 
está muito vinculado com a maneira pela qual ele é feito. Em parte, meu trabalho é propor 
uma maneira não convencional de fazer filmes porque não quero um filme standard, nós 
fazemos outra coisa. Não sei se melhor, mas é diferente.

JPR:  Não sei se todos sabem que filmavam praticamente todos os dias, não?

MG: Não, não seja tão romântico, não filmei quase todos os dias. 

JPR: Mas quase durante quatorze meses seguidos.

MG: Trabalhava todos os dias e filmei, desses quatorze meses, acho, dezesseis semanas. 
Uma semana normal era assim: segunda, falar com os jornalistas e começar o primeiro 
esboço de uma história; terça, de novo o casting de atores para a história seguinte e, à tarde, 
ilha de edição para ver como ia a história que já tínhamos filmado; quarta, continuar com 
o roteiro que tínhamos começado na segunda e, à tarde, figurino. Há um filme, não sei 
qual a história, não é a que estou escrevendo agora, é outra, e não sei como vai ser, mas 
sei que há algo que tem a ver com o figurino que é essencial, então tenho que falar com o 
departamento de figurino, ok. Quinta, ensaio com a atriz de uma das histórias que estão 
ainda em processo, não sei qual. Sexta continuo trabalhando. Estou ficando cansado só 
de contar, mas esta semana não filmamos.

Na quinta recebemos uma ligação: “Temos uma situação: um grupo de policiais vai 
fazer uma manifestação em frente ao Parlamento”. Eu disse: “bom, não estava nos planos 
mas chamamos a produção, e amanhã filmamos”; nos disseram: “Não, não, precisamos 
de dois dias”, e respondi: “Mas não podemos dizer isso aos policiais, temos que filmar 
amanhã porque só vão estar lá amanhã”. E foram bem bacanas, porque primeiro falaram 
mal de mim, que eu era um ditador, ou algo assim, mas na sexta, duas horas antes, dis-
seram “ok, vamos”. Chegamos ao lugar e filmamos os policiais. Foi assim, um processo 
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muito longo, mas não filmávamos todos os dias. Se tivesse filmado todos os dias, meu 
produtor teria que ter vendido sua casa, estaria vivendo na rua. Filmar todos os dias, e 
em 35 mm, durante um ano, acho que teria significado um grande problema financeiro.

JPR: Me referia mais exatamente à filmagem. Lembro que, às vezes, você filmava nos 
fins de semana, como o aniversário da Revolução, acho que foi sábado ou domingo. E 
me impressionava muito que você trabalhasse como se estivesse em Hollywood, quer 
dizer, sem parar. 

Hoje, para a maioria das filmagens, se faz tudo em um lapso de tempo bastante breve 
e o trabalho é muito intenso mas, também, enlouquecedor. Você, ao contrário, trabalhava 
dia a dia, respondendo a uma situação de crise que queria resolver. Acho que devo deixar um 
pouco de tempo para as perguntas, mas antes queria mostrar outro fragmento, próximo 
ao final de Aquele querido mês de agosto vemos como se registram não as imagens mas 
sim os sons, e como se entrelaçam realidade e fantasia. 

Projeção de um fragmento de Aquele querido mês de agosto

MG: Este filme dura duas horas e meia e termina porque um diretor estúpido obriga ao 
técnico de som a aceitar que deve limitar-se unicamente à realidade, e por isso o filme 
não é suficientemente bom e termina. Esse é o fim de um filme porque eu, esse cara que 
mudou as regras, o diretor estúpido, obriga o técnico de som, esse homem que está meio 
louco mas sabe que isso é fazer cinema, sabe que a realidade somente não faz um filme, e 
por isso os filmes são feitos tanto com o mundo exterior quanto com o mundo interior. 
E quando o técnico de som lhe diz que sim ao diretor, já não há filme, termina.

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS COM O PÚBLICO

Pergunta: Você acha que a vida tem seu próprio roteiro e que de alguma maneira você tem 
a capacidade de ler esse roteiro ou você gostaria de lê-lo? Ou acha que a vida de alguma 
maneira quer comunicar algo?

MG: Você se refere à vida, não é mesmo? Que a vida tem sua própria história, seu próprio 
roteiro, sim, claro, mas não tenho muita certeza de que seja a mesma história no cinema. 
Para mim, o cinema tem que se relacionar com a vida e capturar ou dar visibilidade a 
alguns elementos da realidade, elementos que já têm uma história e muito de ficção. Com 
isso se faz cinema, com coisas que existem e com coisas que não existem.

P: Tenho a impressão que você gosta que algumas coisas aconteçam ao acaso porque se 
pudesse controlar todas as partes de uma história ela não pareceria tão viva. 
MG: Sim, é verdade. Acho que isso é muito importante. É algo que muitos cineastas 
ignoram e que é muito simples, muito básico. Mas às vezes os filmes não levam em conta 
esse fato tão importante que é o de estarmos vivos, não estamos mortos, e isso deveria 
ser um tema muito importante no cinema: estar vivo significa que as coisas acontecem 
em um presente sempre renovado e mutável. E acontecem de modo imprevisível. Por 
isso acho que o cinema não deveria ser tão livre como a vida, quer dizer, tão inesperado. 
No entanto, é necessário criar algumas janelas para que o imprevisível aconteça também 
no cinema. Acho que fazer cinema implica um processo orgânico e quando começo a 
fazer um filme é muito importante para mim não saber o que vou fazer no último dia de 
filmagem. Ainda que às vezes possa acontecer que o que pensei no princípio seja parecido 
com o que acabei fazendo. Ou seja, não é uma tragédia se isso acontece. 

P: Como você abre essas janelas que mencionou, em especial na relação com os atores 
profissionais e os não profissionais?

MG: Às vezes não sou eu o que abre essas janelas, mas sim os atores. Por exemplo, os 
atores da segunda parte de Tabu não sabiam o que iam fazer, conheciam a história em 
termos gerais, mas não tínhamos um roteiro, assim que o único que sabiam era que nós 
os convidávamos a experimentar com algo que não estava determinado de antemão, o 
resultado do processo de trabalho, onde eles eram muito importantes, claro. Outras vezes 
é o filme o que te guia e te diz para onde ir. Os atores profissionais, por exemplo, têm 
que estar seguros desde o começo e não é fácil porque estão muito mais expostos e têm 
menos defesas que quando trabalham em um filme convencional e sabem de antemão o 
que vão fazer, e podem, além disso, planejar seu trabalho. Assim, entendo perfeitamente 
que os atores não aceitem trabalhar comigo. Acho que o estranho é que aceitem, mas 
tenho a sorte de que muitos fazem isso.
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Tem vezes que eles só fazem o que está por escrito e é tudo, e podem fazê-lo bem 
ou mal mas eu sou o responsável de conseguir que pareçam estar atuando bem e não 
mal. Me interessa o naturalismo no cinema e ocasionalmente gosto que os atores, que os 
personagens falem como fazem na vida real. Isso é bom, de vez em quando, ainda que nem 
sempre é necessário e às vezes não quero isso, quero que falem de uma maneira diferente, 
porque o que vemos não é a realidade, é cinema. Por isso acho que há ocasiões nas quais, 
inclusive, é necessário que os atores não falem como fazem na vida real. Não posso, claro, 
pedir as mesmas coisas a um ator profissional que a um não profissional.

Há pouco exibiram a segunda parte de As mil e uma noites, que é composta por 
três histórias. Na primeira, o protagonista é um ator não profissional e seu trabalho é 
incrível. Nunca poderia dizer a um ator que caminhe como ele faz. Não poderia dirigir 
um ator para que ele fizesse isso, eu o vi caminhar na terceira parte do filme, no bosque, 
e não conheço nenhum ator português que pudesse caminhar assim. Para este filme 
era muito importante ter em conta a forma de caminhar porque o personagem está 
se escondendo da polícia e tem que andar. Há uma segunda história onde atua uma 
grande atriz do teatro português, e sua personagem é alguém que tenta controlar a vida 
sexual e a virgindade de sua filha. Como a atriz, ela tem uma grande capacidade para 
resolver coisas, compor papeis, mas para mim era necessário que falasse muito e não 
podia pedir a uma atriz não profissional que falasse como falam as atrizes profissionais. 
A forma com a qual ela fala diz muito, fala de sua situação, do que está acontecendo 
no filme, ainda que seja de maneira artificial, e diz muito sobre o que está acontecen-
do com a personagem. Assim que, a meu ver, ela fez um trabalho excelente porque é 
uma atriz excelente. Mas não posso pedir a essa mesma atriz que caminhe como o ator 
não profissional; da mesma maneira, não posso pedir ao ator não profissional que fale 
como a atriz profissional. Em uma das histórias, o protagonista tem que obedecer a 
três ordens: “calado”, “caminha” e “coloca algo na boca”. Assim, o cachorro cumpre 
muito bem essas ordens. Esta história é muito diferente das anteriores, requer uma 
forma diferente de atuar; tenho que entender com quem estou trabalhando e o que 
quero em cada momento, não posso pedir ao cachorro que faça o que fazem os atores, 
obviamente, dá pra entender, não?

P: Sobre o teu último filme, há diferentes camadas e narradores, tudo parece se tornar 
mais e mais profundo até que, de repente, bum!, acontece uma relação muito particu-
lar com a realidade ou com a história. Às vezes, parece que as histórias são um pouco 
absurdas e de repente você começa a nos contar todas essas histórias, que são muito 
duras, sobre a realidade social atual de Portugal. Acho que há um ir e vir entre as 
histórias absurdas e essas histórias que são muito duras. E todas parecem se relacionar 
com o presente.
MG: Sim, acho que não podia escolher, quer dizer, ver histórias de natureza social e histó-
rias muito realistas não implica nenhuma contradição. Eu queria trabalhar com o desejo 

e com o universo de As mil e uma noites. Tentava personificar o desejo no personagem 
do técnico de som de Aquele querido mês de agosto, que acabamos de ver. Em As mil e 
uma noites está presente o desejo de coisas que nunca existiram mas que gostaríamos que 
existissem, que possam ser inventadas.

Também está o outro lado da moeda: um diretor bobo que te diz que você tem que 
registrar coisas que realmente estão lá, que existem de verdade... O problema é que ele só 
quer isso, não quer que o técnico de som ponha coisas de sua própria imaginação. E em 
As mil e uma noites, por exemplo, é um mundo de imaginação e as histórias fantásticas 
são o mais fantasiosas possível e, ao mesmo tempo, se relacionam com o que acontecia 
em Portugal enquanto filmávamos. O que queria era que a realidade e a fantasia se comu-
nicassem, não porque eu procurava impor uma conexão entre ambas, porque eu queria, 
mas sim porque pensávamos que as conexões já estavam lá, um pouco como vemos nas 
sequências que Jean-Pierre acaba de mostrar. Nesses dez minutos passamos de uma coisa 
a outra, e elas estão conectadas, talvez não de uma maneira muito clara ou evidente, mas 
na vida também não acontece assim. No cinema sim, o cinema te permite conectar os 
desejos com a realidade, de formas muito diferentes ou através de diferentes meios.

As mil e uma noites também se aproxima da conexão entre o mundo que todos 
compartilhamos e um mundo mais pessoal ou individual: o dos desejos, que podem ser 
os desejos do roteirista, dos que fizeram o filme ou de Sherezade.

P: Para mim é muito claro que teus filmes sempre são críticas em termos políticos e em 
relação à economia de Portugal. Gostaria de saber se te interessa fazer crítica sobre questões 
vinculadas à cultura e às relações interpessoais, à vida das pessoas em Portugal. Também 
queria que nos falasse sobre a história de amor em Tabu: Quais são os elementos portu-
gueses nessa história? Vejo algumas coisas como esse personagem trágico na história de 
amor, seus sentimentos de culpa ou arrependimento, mas não sei se só funciona dentro 
da história ou se também funciona como uma crítica à sociedade portuguesa.

 
MG: Acho que observar uma sociedade não exclui um enfoque singular ou particular das 
coisas, por exemplo, as lembranças de alguém. Não deveríamos ter medo de mostrar as 
contradições. A contradição é inclusive algo que procuro. Pode ter uma contradição entre 
um sistema político terrível, como o colonialismo, e as lembranças felizes de um indiví-
duo que viveu nesse sistema. E acho que os filmes se tornam mais interessantes quando 
envolvem esse tipo de tensão, fricções entre coisas de naturezas praticamente opostas.

Como dizia, acho que há um olhar crítico, não só da política em Portugal mas 
também da política da Europa dos últimos anos e não quero ocultar esse olhar, mas 
também não acho que o cinema seja um lugar para julgar ou condenar. Por isso não é 
uma condenação, mas sim um olhar crítico. E não acho que exista, ou que eu tenha,  
um conceito dos portugueses em geral como para dizer, “os portugueses são isto ou aquilo”; 
há muitos portugueses e em meu filme, As mil e uma noites, fazem coisas bem distintas e 
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As mil e uma noites (2015)
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por isso é tão longo, porque há muitos elementos, que podem, inclusive, ser contraditórios. 
Acho que os portugueses podem ser todos esses personagens, desde ricos até os atores.

Para mim era muito importante fazer um filme sobre Portugal com As mil e 
uma noites. E há algumas cenas da segunda parte, onde três personagens começam a 
falar ao mesmo tempo e também os animais. Há um filme que também mostrei aqui, 
se chama Cântico das criaturas, em que, por um lado, há humanos, mas são humanos 
muito diferentes como São Francisco de Assis e Santa Clara e também há animais que 
falam. Existe uma grande contradição entre o modo em que São Francisco vê as coisas 
através de seus desejos e os desejos dos animais. Há que ver todas essas coisas, não sei 
como são os portugueses, há muitos, e muito diferentes.

JPR: Acho que já é hora, muito obrigado pela paciência. Obrigado, Miguel. Um grande 
aplauso para este grande diretor. 

MG: Muito obrigado, Jean-Pierre. 

AA: Obrigado, Miguel. Também queremos agradecer à TV UNAM por tornar possível que 
essa conversa chegue a outros espaços; obrigado ao FICUNAM e às embaixadas da França 
e de Portugal pelo apoio e por trazer os filmes de Miguel Gomes. Obrigado, Miguel, por 
estar aqui conosco. Esperamos você no encerramento da edição deste ano do FICUNAM

* FICUNAM 6.a edição - Cátedra Ingmar Bergman, 29 de fevereiro, 2016.

O DESEJO DE FICÇÃO: O CINEMA DE MIGUEL GOMES

Roger Koza

Em A cara que mereces, a obra prima de Miguel Gomes, assistimos às consequências de 
uma doença, sarampo, em um jovem que está por fazer trinta anos: uma associação quase 
onírica de situações bastante delirantes que constitui fundamentalmente toda a segunda 
parte do filme. O inconsciente do personagem principal invoca a sete Doppelgänger seus, 
os quais habitaram sua casa e deverão cuidar dele. O que acontece daí em diante transgride 
qualquer imperativo realista que se queira adjudicar ao cinema. Outro sistema de seleção de 
acontecimentos é implementado e o interessante se desloca a uma modalidade de conexão 
de fatos que a propensão da consciência não costuma fixar em sue funcionamento diário.

Antes de que Francisco, o protagonista de A cara que mereces, adoeça, ele e sua 
namorada participam de uma obra teatral interpretada por crianças. Literalmente, ele 
passeia daqui pra lá fantasiado de cowboy, como se fosse uma encarnação lusitana viva de 
Woody de Toy Story. E o sarampo não é uma doença de adultos.

Primeiro postulado para situar o cinema de Miguel Gomes: a infância é uma idade 
que transcende a própria criança em si, ainda que nesse estágio concreto de uma vida onde 
se aprende a reconhecer o desejo de ficção. Em que consiste esse período? Na infância é 
possível desenvolver uma certa atitude perceptiva e espiritual pela qual tudo o que está 
presente no mundo congrega interesse e espanto. Na indesmentível idade do não saber, 
perguntar implica pôr em funcionamento uma vontade de saber que está ligada princi-
palmente ao relato.

Em uma paisagem menor mas fundamental de As mil e uma noites: Volume 3,  
O encantado, Scheherezade se encontra com Paddleman, um jovem belo e garanhão sensível 
que teve mais de 200 filhos. Nem bem se conhecem os possíveis amantes se cruzam com 
umas crianças, que começam a formular perguntas de todo tipo. Os filhos de Paddleman 
querem saber sobre a origem dos bebês, a natureza do vento, o vigor dos animais e aquilo 
que desconhecem do mundo porque se está muito longe. Scheherezade não responde 
cientificamente, senão através de lacônicas soluções parciais em forma de relato. A cena é 
magnífica e em certa medida sintetiza a intuição sobre a infância como idade de iniciação 
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ao hábito de construir relatos. A cena também deixa registro de que essa é também a idade 
de acreditar nas crenças. Quer dizer, acreditar no mundo nesse estágio é fácil; o ascetismo 
advém tardiamente. Tudo isso é algo que se pode ver muito bem na primeira carta de 
Redemption, o capítulo correspondente à infância de Pedro Passos Coelho, quando este, 
de menino, se sente desolado e lhe escreve a seus pais ausentes.

O que é uma ficção? O que é fazer ficção no cinema? À diferença da ficção literária, 
na qual a palavra não tem que confrontar-se diretamente com sua referência, operação 
incomensurável em relação ao cinema devido a que o espaço literário prescinde da 
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Tabu (2012)

presença do real, Gomes adverte para o cinema uma relação consubstancial e insubsti-
tuível entre o que se entende por ficção e documento. A evidência fugaz dessa interseção 
pode ser observada em uma sequência muito prazerosa de As mil e uma noites: Volume 
3, O encantado, quando Scheherezade e seu pai conversam descolados do chão em um 
banco da roda da fortuna. Eles pertencem a outro século e são figuras próprias de um 
universo puro de ficção, mas o contexto elegido remete em cheio ao presente e tudo o 
que se divisa por trás e em direção ao fundo pouco tem a ver com eles. Este exemplo, 
na verdade é menor, um indício circunstancial, pois o extraordinário Aquele querido 
mês de agosto trabalha sobre esses elementos em sua própria poética de construção, do 
que predica a natureza documental da ficção como por sua vez a afirmação contrária, 
a natureza ficcional do real. Com esse registro amoroso que Gomes dedica a todos os 
habitantes de Arganil, a primeira parte do filme não é outra coisa senão a preparação desse 
filme que será rodado e que será presumivelmente o filme em si. Assim é que a segunda 
parte será o filme prometido, ou algo parecido ao descrito anteriormente. Eis aqui uma 
certa circularidade virtuosa entre o mero registro do real e sua imitação lúdica.

Uma vez mais, o que é a ficção? Um personagem de Gomes em As mil e uma noites: 
Volume 1, O inquieto percorre as fauces de uma baleia com uma pequena tocha em suas 
mãos. Ali será atendido por uma médica e seu assistente, como se o interior do imenso 
animal fosse uma clínica. Na conversa que mantêm, a médica diz: “Esta poderosa máquina, 
que foi paga pelo povo e oferecida a você, é uma contadora de histórias. E contará a his-
tória de seus próximos dias. Vai contá-la através dos registros da aceleração do pulso, os 
gráficos de taquicardia e as sinapses das arritmias. E para que a história seja menos árida, 
você vai escrever em um caderno uma descrição de suas ações”. Além do cenário inve-
rossímil e da linguagem metafórica da médica com a que se refere ao eletrocardiograma, 
a metáfora pode ser reapropriada para aproximar a ficção de uma máquina (popular) de 
contar histórias, casualmente com efeitos medicinais sobre o corpo, pela qual o paciente ou 
narrador, ao poder redescrever e estabelecer certas causalidades entre os distintos eventos 
de sua vida, conjura a repetição inerme dos fatos sem teleologia alguma, como também 
faz frente ao deletério efeito dos relatos do poder desprovidos de engenho que reduzem a 
vida de um homem a seu desempenho econômico. É por isso que o grande gesto político 
de Gomes em sua recente trilogia sobre a crise portuguesa é vindicar a ficção, a maior 
aventura da inteligência sensível e o remédio insubstituível por excelência. O abandono 
da ficção é uma abdicação espiritual tão irreparável como a pauperização do trabalho de 
toda ordem. Raiva e imaginação, documento e ficção, eis aqui as coordenadas simbólicas 
de As mil e uma noites.

Para terminar, um comentário de passagem, uma breve indicação sobre uma das 
mais belas marcas do cinema de Gomes: as transições. As mudanças de um cenário a outro, 
a passagem de uma história a outra, as mudanças de tempo no relato são tão singulares 
quanto encantadoras em seu cinema. Poderia citar vários exemplos, como o travelling inicial 
em Entretanto, no qual o salto dos jogadores de rugby culmina no céu, ou a perspicácia 
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narrativa para introduzir o pintassilgo em As mil e uma noites. Mas a transição mais mar-
cante do cinema de Gomes é aquela que vemos em Tabú no momento em que Santa, 
Pilar e Ventura se concentram em um shopping depois do enterro de Aurora. Sentados 
nesse lugar, quase imperceptivelmente, os sons da África colonial vão se intrometendo 
no espaço visual, tornando estranha a relação entre o tempo e o espaço. Ventura começa 
seu relato do passado sobre o amor proibido vivido com Aurora e essa idade pretérita 
chega primeiro em forma sonora. Sem sabê-lo, já estamos na África, e quando a imagem 
o confirme, o bem-estar que produzirá esse passe mágico é indescritível. Essas transições 
no cinema de Gomes são gloriosas, pois identificam o momento exato em que a ficção 
começa a fazer seu trabalho sobre o imaginário e seus efeitos de encantamento ficam à vista.

* Catálogo FICUNAM 6.a  edição, 2016 


