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À MESA  
	
	
O que fazemos à mesa? Comemos, está claro, mas também conversamos, olhamo-nos, 
negociamos, discutimos, conhecemo-nos: a refeição que reúne num mesmo lugar e horário 
preciso, é uma fonte inesgotável de motivos narrativos que colocam aos realizadores 
verdadeiras questões de mise en scène. Dotada de uma forte carga simbólica (a Última Ceia, a 
última refeição de Jesus), a mesa reúne, mas também pode ser lugar de cristalização – eclosão 
ou resolução  - de conflitos, nomeadamente familiares. 
 
! Pôr a mesa, sentar-se à mesa 
Quem serve? Quem é servido? O que se come e como? Sentar-se à mesa é um ritual, com o 
qual se relacionam usos e códigos sociais e culturais, diferentes conforme a cena se situa na 
intimidade familiar ou num espaço público (restaurante, refeitório). Se em O emprego, a 
refeição familiar toma a forma de uma cerimónia imutável (o lugar de cada um, quem toma a 
palavra, a escolha  das luzes), em Pedro o louco, Jean-Luc Godard diverte-se a distorcê-las 
(ausência de comida, animais à mesa, cerveja derramada num prato, poesia declamada). 
 
! Linguagens cinematográficas 
Nos filmes de ficção, é mais fácil controlar a mise en scène, estabelecer antes da rodagem 
escolhas claras (lugar, découpage, ritmo). Em Em construção, que é um filme documentário 
foi necessário ser muito reactivo no proprio momento da rodagem : para poder filmar a 
totalidade da conversa entre os protagonistas, ainda que a sequência tenha sido rodada com 
duas câmaras, os operadores tiveram que adaptar-se e antecipar as mudanças de eixo. Depois, 
a unidade da cena foi reconstruída na montagem.  
 
! Mise en scène e tratamento do espaço	
Com múltiplas variações fundadas principalmente em dois movimentos : fragmentar o espaço 
ou não ; unir ou separar os protagonistas. 
É um constrangimento importante da mise en scène : filmar o conjunto dos convivas enquanto 
as personagens em primeiro plano ficam de costas para o espectador. O primeiro plano é o 
que chamamos «a quarta parede da cena». Em Uma pedra no bolso, o realizador escolheu 
libertar o espaço e adaptá-lo à disposição das personagens. Em Shelter, filma- primeiro o 
conjunto da mesa, depois multiplica os eixos e os pontos de vista. Em O emprego, 
privilegiam-se os eixos oblíquos, às vezes em ligeiramente picado, que abrangem a quase 
totalidade da mesa, ou estabelecem a cumplicidade muda entre o pai e a mãe. 
 



! À volta da mesa: um indicador das ligações e dos lugares de cada um	
A escolha de enquadramentos e escala do plano – abertos ou fechados - a montagem (campo-
contracampo) traduzem a união, a desunião, o isolamento de uma ou mais personagens (El 
espíritu de la colmena), estabelecem uma confrontação (O Sangue), ou o sentimento de estar 
encurralado (Uma pedra no bolso). 
 
O uso do plano-sequência e/ou do ritmo da montagem, mede o estado e a evolução das 
relações entre os protagonistas (eliminação do filho, duelo entre o pai e o punk em Shelter); 
 
Filmar os jogos de olhares e as atitudes dos rostos revela as alianças, a procura da 
cumplicidade (O emprego, O espírito da colmeia) ou as fracturas, a animosidade que se 
estabelece entre os convivas. 
	

 

 
 
 


