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Resumo
Neste artigo, defender-se-á uma interpretação do ﬁlme A Time to Kill, como sendo uma
narrativa cinematográﬁca falível, mesmo sem a presença de um narrador. Neste texto,
assume-se, que uma narrativa falível resulta de um defeito estético e ético do ﬁlme. Deste modo,
a estrutura estética do ﬁlme representa a intenção do realizador em contar a sua versão da
história, inﬂuenciando assim o seu signiﬁcado e efeito empático. Com o evoluir da narrativa
cinematográﬁca, as regras de inferência tornam-se cada vez mais complexas. Ainda assim,
a convenção cinematográﬁca estabelece um contexto e deﬁne limites identiﬁcadores
para a sua interpretação. Uma história mal contada inibe a reconstrução imaginativa do
espectador, no que diz respeito às motivações das personagens e da causalidade narrativa.
Portanto, a qualidade narrativa é essencial para o raciocínio narrativo e empatia estética.
Se a narrativa oferece uma compreensão do mundo e de outras pessoas, que de outra forma
seriam inacessíveis, e se a forma ou o estilo da narrativa determinam a sua eﬁcácia, então, as
formas assumidas pelas nossas histórias têm consequências epistemológicas.
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Abstract
In this paper, I argue for an interpretation of A Time to Kill as an unreliable, yet narrator-less,
cinematic narrative. In my view, unreliable narration is an aesthetic and ethical ﬂaw of the
ﬁlm rather than of the narrator. Thus, the ﬁlm’s aesthetic structure represents the director’s
storytelling intentions, and inﬂuences its meaning and empathic affect. As cinematic narrative
evolves, rules of inference become increasingly complex. Still, ﬁlmic convention establishes
a context and sets identiﬁable boundaries for interpretation. A poorly told story inhibits the
viewer’s imaginative reconstruction of narrative causation and characters’ motives. Thus,
narrative quality is essential to narrative reasoning and aesthetic empathy. If narrative
provides an understanding of the world and other people that is otherwise inaccessible, and
if the form or style of narrative determines its effectiveness, then the forms our stories take
have epistemological consequences.
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