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E

ste número abre espaço e procura dar corpo às reﬂexões desenvolvidas num dos subcampos da ﬁlosoﬁa da arte que se encontra,
presentemente, em processo de franco crescimento – a “Filosoﬁa
do Cinema”. O interesse pelo cinema é antigo, ocupando na estética uma
predominância similar às formas de arte mais tradicionais como a pintura,
a literatura, a dança ou o teatro. Porém, a partir dos meados dos anos 80
do século passado, sofreu uma importante revitalização e transformação.
O sinal mais visível dessa mudança, pelo menos o de mais fácil reconhecimento, ocorreu em 1999 com o lançamento do ﬁlme Matrix. Para o
melhor e para o pior o ﬁlme dos irmãos Wachowski galgou as barreiras
do espaço académico, dominado pelos estudiosos do cinema, e promoveu
um conjunto de reﬂexões e opiniões acaloradas sobre a qualidade estética
do mesmo, da ﬁlosoﬁa, eventualmente, nele inscrita, bem como da sua
capacidade de representar a cultura do ﬁnal de século. Uma das consequências mais óbvias da era pós-matrix foi a da canonização de duas abordagens muito distintas, embora não necessariamente incompatíveis, de ler
e pensar as relações entre cinema e a ﬁlosoﬁa. A primeira, a “ﬁlosoﬁa do
cinema”, em sentido estrito, desenvolve-se a partir dos âmbitos da estética
e da teoria do cinema, procurando compreender, entre outras, questões
ligadas à conceptualização, natureza, narrativa e compromisso emocional
do cinema. A segunda, que se poderia designar genericamente de “cinema
como ﬁlosoﬁa”, vê no cinema uma fonte de conhecimento ﬁlosóﬁco ou
como um contributo potencial para a própria ﬁlosoﬁa ao fornecer temas,
argumentos, ilustrações e experiências singulares passíveis de provocar
o pensamento e, assim, suscitar reposicionamentos ﬁlosóﬁcos. Embora
em grande medida artiﬁcial esta distinção tem contribuído para uma
re-análise da natureza das relações entre ﬁlosoﬁa e cinema, em particular
na forma como os dois lados tendem a apropriar-se do outro.
Constituído por dezanove artigos temáticos, este duplo fascículo organiza-se, livremente, a partir das duas abordagens supracitadas. Os primeiro treze textos tendem a constituir-se ou a aproximar-se de estudos de
“ﬁlosoﬁa do cinema”, ao passo que os restantes seis se perspectivam mais
em torno do “cinema como ﬁlosoﬁa”. O fascículo inclui ainda, como texto
ad extra, o ensaio vencedor do prémio SPF2012.
O debate abre-se com o diálogo imaginário, criado por Paisley
Livingston, entre o editor Serge Marie e Jean-Baptiste Dubos, autor das
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importantes Réﬂexions Critiques sur la Poésie et sur la Peintre. Livingston
recorre às ideias do Abbé Du Bos para recuperar e transpor para o cinema
as suas aportações sobre a poesia e a pintura, particularmente, o respeitante ao papel e à importância das paixões artiﬁciais.
Os dois textos seguintes introduzem-nos directamente no debate
entre ﬁlosoﬁa do cinema e cinema como ﬁlosoﬁa. No primeiro, Hugo
Clémot demarca-se de Paisley Livingston e do designado problema da
paráfrase para abraçar a tese audaciosa de Stanley Cavell, ou seja, a de
que o cinema tem condições para contribuir de forma original para o exercício da ﬁlosoﬁa. Corroborará esta tese pelo recurso a alguns exemplos
cinematográﬁcos. No segundo, Jean-Yves Heurtebise enfrenta o desaﬁo
de especiﬁcar as condições de possibilidade para uma análise ﬁlosóﬁca
do cinema, procurando determinar os elementos que os ﬁlmes devem
cumprir de molde a justiﬁcarem um olhar ﬁlosóﬁco e os elementos que
as análises sobre o cinema devem possuir para fazerem parte da ﬁlosoﬁa.
Em última análise defenderá que, embora os ﬁlmes, por si, não tenham a
pretensão de fazer ﬁlosoﬁa é, no entanto, possível fazer ﬁlosoﬁa a partir
deles. Recorrerá à triologia de Wong Kar-wai para ilustrar este ponto.
O artigo de Hunter Vaughan identiﬁca e confronta as duas tradições
reinantes na ﬁlosoﬁa do cinema nos dois lados do atlântico, a americana,
de linha analítica, representada por David Bordwell e Noël Carroll e a
francesa, de cariz metafísico, gizada por Gilles Deleuze, Jean-Louis Schefer
e Jacques Rancière. Recorrendo aos modelos dos sistemas centrípetos e
centrífugos, argumenta que a primeira tradição centra os seus trabalhos
na análise cognitiva e empírica da nossa compreensão do cinema, ao passo
que a perspectiva francesa está mais preocupada em fornecer abordagens
mais progressivas e inovadoras, centrando-se, por isso mesmo, no papel
transformador do cinema.
Susana Viegas aborda a ﬁlosoﬁa do cinema delineada por Gilles
Deleuze, pretendendo esclarecer o que signiﬁca, para o pensador francês,
ﬁlosofar e de que forma a ﬁlosoﬁa se relaciona com o não ﬁlosóﬁco, em
particular, o cinematográﬁco. Em Deleuze, a ﬁlosoﬁa do cinema assenta
na partilha possível entre a ﬁlosoﬁa e o cinema, conferindo ao cinema o
poder de reﬂectir novos modos de pensar e até de contribuir para novas
formas de fazer ﬁlosoﬁa.
Também a partir do pensamento de Gilles Deleuze, Frédéric Rambeau
explora a situação paradoxal da crença manifestada pela imagem, precisamente a ideia de que o impensável, o não realizado, é condição de possibilidade da restauração da crença na capacidade do pensamento em criar
novos modos de existência; o impensável é, portanto, a carga intensiva, a
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fonte viva e positiva, que torna possível o acto de pensamento ou o gesto
efectivo.
Retomando as reﬂexões platónicas, Luiz Rohden e Leonardo Kussler
desenvolvem uma reﬂexão em torno da ﬁlosoﬁa da imagem com o objectivo
de a reabilitar como um factor decisivo para a compreensão e expressão
do ser humano. Recorrendo a Gilles Deleuze e Júlio Cabrera argumentam
que o cinema, por enaltecer a imagem mediante a introdução de movimento e temporalidade, pode aproximar-se da dialéctica ﬁlosóﬁca e constituir uma forma de linguagem ﬁlosóﬁca.
No seu ensaio Trevor Ponech destaca a importância dos meios
técnicos para a produção e valorização cinematográﬁca, vendo-os não
como algo acidental ou acessório mas como um dos aspectos que expõe
a própria especiﬁcidade e qualidade do cinema relativamente a outras
formas de arte.
Gabriela P. de Freitas pretende, por um lado, oferecer uma compreensão da “estética do ﬂuxo”, explorando a noção de “ﬂuxo” na produção
ﬁlosóﬁca (Heráclito, Hegel, Nietzsche, Bergson, Deleuze) e, por outro lado,
inspirando-se na obra de Aby Warburg, atribuir à estética do ﬂuxo a categoria de “oscilação”, indissociável de uma concepção de imagem indiscernível e em continuo devir. A noção de “transcinema” fundamenta-se
na estética do ﬂuxo se considerarmos que a arte (“artemídia”) deve ser
encarada como constitutiva de movimentos de linhas libertas de pontos
e, portanto, ﬂuidas, assegurando a relação interactiva e co-criadora do
observador-participante com a obra de arte.
Miguel Amorim percorre a teoria do cinema a partir do uso da alegoria
da caverna de Platão. Procura analisar a pertinência do contínuo recurso
à mesma e propõe em contraponto alguns elementos teóricos recolhidos
da Política de Aristóteles.
Carlos Silveira e Thiago Rosa introduzem-nos no pensamento de
Charles Taylor, mais especiﬁcamente na noção de sua autenticidade
mediante a aplicação desta noção às várias personagens desenvolvidas no
ﬁlmes do cineasta Robert Bresson. Com este trajecto visam, simultaneamente, contribuir para um aprofundamento da ética tayloriana, como
também elucidar o papel do cinema como veiculador das angustias e
problemas do homem contemporâneo.
Seguem-se dois textos dedicados a Glauber Rocha. No primeiro,
Renato S. Guimarães explora a “estética da fome” desenvolvida pela obra
do cineasta brasileiro. Partindo do contexto de pobreza vivenciado pelo
povo sertanejo (Sertão – Brasil), Glauber Rocha tece a sua estética à luz
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de experiências provindas da “fome” como a violência e a raridade; a estas
experiências serão associadas, ainda, o sonho, o inconsciente e o irracionalismo e, por ﬁm, o amor (Cristo) como fundamento da acção, da comunidade e da experiência religiosa do homem do Sertão. No segundo, Nayla
Ramalho propõe, recorrendo ao método intuitivo de Henri Bergson, uma
“releitura” ou leitura co-autoral do roteiro de Glauber Rocha para Terra em
Transe (1965). Percorre, para tal, a dinâmica ou o pensamento criativo do
roteiro, isto é, os gestos, as escolhas, as vivências, as experiências-limites,
os conceitos forjados e o tempo real e singular da obra, que constituem a
marca ou a assinatura do autor.
Se nos textos precedentes, sobretudos nos últimos, a abordagem do
cinema como ﬁlosoﬁa já estava presente, pelo menos de modo latente,
com William Irwin inicia-se explicitamente essa abordagem. Partindo
da estrutura e diálogos do ﬁlme Fight Club faz uma leitura existencial da
construção do ‘eu’ autentico e dos perigos e contradições inerentes a esse
processo. Em última análise Fight Club terá o mérito de alertar para a
fragilidade da autenticidade e de consciencializar os espectadores para as
forças que nos tentam subjugar e afastar dos nossos esforços auto-construtivos.
Para Reginald McGinnis o ﬁlme de Patrice Leconte Ridicule ilustra
o modo como os rituais de sarcasmo eram usados na sociedade e na ﬁlosoﬁa do século XVIII enquanto meios cruéis de iniciação social e de defesa
do status quo, mas também enquanto estratégias pedagógicas e ﬁlosóﬁcas de libertação da superstição. Ganhando este último aspecto particular relevância na obra de Voltaire. Em última análise, argumenta, que
ao contrário do que Leconte parece sugerir, o fenómeno dos rituais de
sarcasmo não se diluiu com a revolução francesa, mantendo na sociedade
e ﬁlosoﬁa contemporâneas a mesma pertinência.
Tanya Rodriguez interpreta o ﬁlme de Joel Schumacher A Time to
Kill para defender a importância da qualidade narrativa para o raciocínio narrativo e a empatia estética. Pondo em destaque algumas falhas
na narrativa de A Time to Kill, nomeadamente a forma como provoca a
emoção sem contudo levar a um entendimento. Nesse sentido, falhas
narrativas, argui a autora, têm consequências epistémicas.
David Lengyel explora a temporalidade do ﬁlme Solaris de Andrei
Tarkovski à luz da temporalidade no pensamento de Emmanuel Lévinas,
invertendo a fórmula levinasiana “a ética é uma óptica” para “a óptica
é uma ética”. Resgata, assim, uma dimensão espiritual no processo de
criação cinematográﬁca.
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Analisando o ﬁlme Diamante de Sangue de E. Zwick, Helena B. Catalão
vê-o a partir de três níveis distintos, mas correlativos: como exempliﬁcando a concepção de “jornalismo testemunhal”; como caracterizando
a narrativa cinematográﬁca enquanto narrativa testemunhal; como
operando uma análise fenomenológica do dom na narrativa testemunhal
de forma a fazer irromper a manifestação de uma outra lógica que pode
ser “vista” como “sinal” da presença do divino. O artigo explora ainda a
relação entre as noções de “testemunho”, “doação” e “tempo do projecto”.
Andreas Lind recorre à série de Kieslowski Dekalog para repensar
o fenómeno religioso na actual sociedade cada vez mais secularizada.
Dekalog, argumenta, põe, por um lado, em relevo a inerente condição religiosa da humanidade e, por outro, revela que, no mundo secularizado, a
presença de Deus se faz sentir principalmente pela sua ausência, o que
explicará a permanente inquietude existencial do homem contemporâneo.
Na secção Ad Extra é publicado o ensaio vencedor da edição de 2012
do concurso Ensaio Filosóﬁco SPF promovido pela Sociedade Portuguesa
de Filosoﬁa. O texto de José Gusmão Rodrigues “O Relativismo Acerca da
Verdade Refuta-se a Si Mesmo?” elabora uma análise conceptual e lógica
dos vários tipos de relativismo para, depois, se centrar no relativismo
especíﬁco da verdade. Trabalha ainda as noções de auto-refutação e duas
tentativas de desenvolver lógicas relativistas com o objectivo de defender a
tese que o relativismo acerca da verdade não é auto-refutante.
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