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Ø O olhar, elemento central da experiência cinematográfica 
Desde o fim do mudo (mesmo se as sessões raramente eram silenciosas com o 
acompanhamento musical e do apresentador (que comentava o filme)), o cinema é uma 
experiência sonora e visual que, logicamente, solicita a vista e o ouvido. Mas o olhar não é só 
um acto do espectador, é também o das personagens presentes no ecrã; a mise-en-scène e a 
direcção  de actores ajustam os olhares com precisão, no interior de um mesmo 
enquadramento ou através da montagem para ligar as presenças entre os planos. 

O olhar está tão ligado à experiência cinematográfica que pode intervir como uma mise en 
abyme para o espectador; é esse o caso de O Espírito da Colmeia onde uma multidão de olhos 
está cravada no filme que está a ser projectado, uma comunicação íntima de uma 
extraordinária intensidade  forja-se entre os olhares e o ecrã. O enquadramento fecha-se 
progressivamente sobre Ana: para ela, o tempo da projecção, o imaginário que a anima sobre 
o ecrã substitui a realidade do mundo. 

 
Ø Experimentar e iniciar-se pelo olhar 
No cinema, a convenção estabelecida (pacto entre o realizador do filme e o espectador) 
implica que  não pode haver troca de olhares entre as personagens do filme e o público. 
Quando um cineasta transgride essa convenção e faz essa escolha (olhares das personagens 
para a câmara, como nos dois excertos de Pedro o louco), trata-se de destabilizar o público 
uma vez que isso rompe a ilusão da ficção; estes olhares para a câmara interrogam-nos sobre 
o estatuto do que estamos a ver. 

Nos numerosos excertos onde as crianças conhecem diferentes iniciações, o olhar é primordial 
para a experiência do mundo. O olhar de Fátima está no centro de Luzinha: a menina julga o 
real pelos seus olhos (mas também com os seus ouvidos), com esta interrogação tão naive 
quanto profundamente filosófica: será que as coisas ainda estão lá quando nós já não as 
vemos? O seu olhar aparece como uma metáfora do cinema: os seus olhos são como um 
projector, uma fonte do imaginário capaz de criar um mundo. Outra metáfora, a luz do 
frigorífico (primeiro excerto de Luzinha) faz aparecer sombras sobre o muro atrás dela como, 
antes mesmo da invenção do cinema em 1895, as lanternas mágicas. 

 



Ø Olhar e desejo de ver 
O desejo de ver está frequentemente ligado a um projecto de sedução. No excerto de O 
emprego, os dois jovens trocam e comunicam só pelos olhares, de maneira discreta e 
prudente. A sua relação e sentimentos exprimem-se assim porque eles encontram-se num 
espaço público e profissional que os impede de usar palavras, gestos e de se aproximarem 
fisicamente. 

O estatuto do espectador é relembrado e ilustrado em O Espírito da Colmeia, e é também, de 
forma mais simbólica, em Em construção. Os transeuntes, de forma muito teatral, estão 
dispostos à volta da cova e examinam as escavações olhando para baixo num espectáculo. A 
abertura do filme põe-nos em presença de olhos exibidos sobre um muro, eles olham-nos e 
anunciam a experiência do olhar constituída pelo filme, mas também, mais globalmente, pelo 
cinema. Dado que o filme evoca a transformação de um bairro popular de Barcelona, estes 
olhos podem também representar o passado a olhar o presente. 

O desejo de ver pode ir ate à pulsão voyeurista, como nos excertos de O intervalo e de Uma 
pedra no bolso. Este desejo de ver sem ser visto não é aqui marcado por uma dimensão 
perversa mas reenvia, também aí, para a iniciação;  a pessoa assim espiada sem saber não se 
inscreve numa representação, estes olhares furtivos – é esse particularmente o caso de O 
intervalo – permitem aceder à verdade dos seres. 

 
	

 

 
 
 


