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André Dias 
Título: A dobra da linha 
Resumo: Deleuze descreve topologicamente a passagem para a subjetivação em Foucault 
como uma dobra da linha do Fora, experiência particularmente perigosa para o pensador 
em que está em questão a própria vida ou morte. Se nos situarmos no campo 
cinematográfico deleuziano estrito, dado o caráter automático do movimento da imagem, 
não podemos questionar essas experiências vinculando-nos a uma diferença a priori entre 
a imagem e o seu objeto. A partir daquela primeira figura topológica e deste 
constrangimento, gostava de tentar abordar a relação, eventualmente diferente, que 
estabelecem os modos da ficção e do documentário com a experiência da morte. Para tal, 
pretendo fazer algumas pequenas tangentes inconclusivas, tanto a problemas teóricos do 
realismo cinematográfico quanto a visibilidades documentais e docudramáticas.  
Nota biográfica: André Dias é investigador, crítico e programador independente de 
cinema. Foi autor do blogue Ainda não começámos a pensar (2005-2012), dedicado às 
relações entre cinema e pensamento. Licenciado em Ciências da Comunicação pela 
NOVA FCSH, prepara de há muito um doutoramento em Ciências da 
Comunicação/Cinema pela mesma universidade. É professor de Cinema na ESTC, 
Amadora, bem como de Som e Imagem na ESAD, Caldas da Rainha. 
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Susana Nascimento Duarte 
Título: Terrenos experimentais do cinema: gestos militantes e explorações arqueológicas 
do mundo e do contemporâneo 
Resumo: Vamos partir da ontologia da imagem cinematográfica, da ligação indexical 
com o real que a caracteriza, para procurar mais do que associá-la ao documentário como 
suposta prática de não ficção, ligá-la a uma ideia abrangente de cinema tal como expressa 
por Hartmut Bitomski, terreno de experimentação, interrogação sobre e diálogo com as 
imagens na relação ao mundo e à realidade. Daqui decorre a constatação do cinema e da 
sua prática como território de contaminações entre o valor documental das imagens e 
procedimentos inventivos de análise e montagem que vão no sentido da sua reescrita ou 
modulação, ensaiando formas de as recompor, fazer colidir, religar e articular, onde 
visões do real e compromissos em relação à realidade são desafiados e postos em causa, 
ao mesmo tempo que nos fazem ver e ler nas imagens que elas são o efeito de escolhas, 
decisões, selecções sobre o que conservar, apropriar, retomar, que supõem igualmente o 
reverso — o esquecimento, a obliteração, a exclusão, a destruição. A articulação da ideia 
do cinema “como território do tempo perdido” com a de actualização das suas potências 
de inacabamento interessar-nos-á particularmente e será associada ao cinema praticado 
simultaneamente como gesto militante e arqueologia, i.e., ferramenta arqueológica para 
auscultar a força e o impacto do que não aconteceu, sobretudo através da convocação da 
obra dos cineastas Graeme Thomson e Silvia Maglioni. 
Nota biográfica: Susana Nascimento Duarte é professora de Cinema e Vídeo na ESAD-
CR/IPL e investigadora do Instituto de Filosofia da Nova, onde integra o CineLab 
(FCSH/UNL), colaborando ainda com o projecto RIAL — Realidade e Imaginação nas 
Artes e na Literatura do Centro de Estudos Comparatistas da FLUL. 
Foi uma das organizadoras do Ciclo de encontros “O que é o Arquivo?”, uma iniciativa 
da Videoteca de Lisboa. É editora da secção “Entrevistas” da Cinema: Revista de 
Filosofia e Imagem em Movimento. 

 
Patrícia Castello Branco 
Título: O texto e o corpo: evocação, presença e revelação na docuficção de Acto da 
Primavera (Manoel de Oliveira, 1963) 
Resumo: Acto da Primavera (Manoel de Oliveira, 1963) é um filme singular por várias 
ordens de razões. Em primeiro lugar, porque solidifica um género que marcará de forma 
muito determinante a identidade de um certo cinema português, centrado na complexa 
relação entre a representação e a mediação, a encenação e a realidade, o contar e o ver, o 
registar e o criar, e que nos dará algumas das obras mais marcantes da história do cinema 
nacional, como Belarmino (Fernando Lopes, 1964), Trás-os-Montes (Reis e Cordeiro, 
1976), No Quarto de Vanda (Pedro Costa 2000) ou Aquele Querido Mês de Agosto 
(Miguel Gomes, 2008). Em segundo lugar, porque a sua originalidade se encontra, não 
tanto neste tipo de reflexões, filmes, gestos e questionamentos associados à docuficção e, 
nomeadamente, à tradição da docuficção portuguesa, mas, sobretudo, naquilo que 
acrescenta a essa dimensão. De facto, com Acto da Primavera Oliveira complexifica, e 
sobretudo, densifica a questão da relação do real com a obra criativa. E fá-lo através de 
um gesto radical, introduzindo um terceiro elemento na dicotomia imagem/realidade: a 
ideia de revelação.  
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Assim, é meu intuito aqui explorar como a ideia de revelação compõe o núcleo do filme 
de Oliveira nas suas diversas camadas: no texto aurático original; na presença corporal 
da palavra, das coisas e dos atores; e na própria performance cinematográfica 
operacionalizada pela câmara. Em todos estes níveis se explora e/ou questiona a essência 
revelatória ou evocativa do ato criativo: na relação da câmara com a realidade, na conexão 
da palavra com a imanência, na ligação do corpo com a transcendência. O ato 
performativo de incarnar o texto e o gesto performativo de filmar uma realidade 
constituem, por isso, os objetos principais desta comunicação que se centrará na relação 
do cinema com a realidade, assente numa ideia de revelação, bem como nas ligações que 
esta noção estabelece com outras artes como a literatura e a performance. 
Nota biográfica: Patrícia Silveirinha Castello Branco é investigadora integrada no 
Cinelab, IFILNOVA. Doutorou-se em 2009 com uma tese intitulada Imagem, Corpo, 
Tecnologia: A Função Háptica das Novas Imagens Tecnológicas, publicada em 2013 
pela Fundação Calouste Gulbenkian. Deu aulas na Universidade da Beira Interior, onde 
esteve a coordenar o Mestrado em Cinema entre 2012 e 2014. Trabalha, sobretudo, sobre 
as questões da Visualidade Háptica, Corpo, Percepção e Sensação nos discursos artísticos 
da arte clássica e contemporânea, nomeadamente o Cinema, temas sobre os quais tem 
publicado amplamente a nível nacional e internacional. 
É co-fundadora e co-editora da Revista Cinema — Journal of Philosophy and the Moving 
Image, indexada em vários índices internacionais, tais como a Web of Science — 
Emerging Sources e Scopus. 

 
José Bértolo 
Título: Complexos polimórficos de real e irreal, ou A sereia entre os peixes (Alvorada 
Vermelha e A Última Vez que Vi Macau, de J.P. Rodrigues e J.R. Guerra da Mata) 
Resumo: Em Alvorada Vermelha (2011), João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da 
Mata filmam um dia de actividade do Mercado Vermelho, em Macau, desde a abertura 
até ao fecho. Os cineastas adoptam um registo contemplativo, directo, sem a adição de 
qualquer comentário em over, à maneira dos primeiros filmes concebidos pelos irmãos 
Lumière. Contudo, elementos de diversa ordem convocam o domínio do imaginário para 
o interior do filme, perturbando o seu estatuto aparentemente documental. Desta 
desestabilização é símbolo paradigmático a figura de uma sereia que, quase 
imperceptível, emerge a certa altura num tanque com água. Em A Última Vez que vi 
Macau, os cineastas voltam a incidir sobre a mesma problemática, dando continuidade a 
um projecto de cariz teórico que parece consistir essencialmente numa reflexão de pendor 
ontológico sobre o cinema enquanto arte que assenta, na sua origem, na confluência entre 
realidade e imaginário. 
Nota biográfica: José Bértolo termina o doutoramento em Estudos Comparatistas em 
2019, com uma tese intitulada Galeria de Retratos: Figuras da Espectralidade em 
Manoel de Oliveira e João Pedro Rodrigues. É investigador do Centro de Estudos 
Comparatistas, onde desenvolve trabalho nas áreas dos estudos fílmicos e dos estudos 
interartes. É autor de Imagens em Fuga: Os Fantasmas de François Truffaut e de 
Sobreimpressões: Leituras de Filmes, ambos publicados pela Documenta, e organizou os 
volumes A Escrita do Cinema: Ensaios com Clara Rowland, e Morte e Espectralidade 
nas Artes e na Literatura com Fernando Guerreiro. 
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Nuno Lisboa 

Título: Contra ficção 
Resumo: Face ao espanto dos primeiros gestos — desfilar imagens, analisar a matéria, 
adivinhar o sentido — pretende-se questionar a ideia de “não-ficção” como definidora do 
que é o “documentário”, destacando as suas limitações para entender o trabalho da 
memória, o estatuto do documento e a dinâmica do testemunho no cinema documental. 
A partir do filme Divinations (2019), de Sarah Vanagt. 
Nota biográfica: Nuno Lisboa é director e programador do Doc’s Kingdom — seminário 
internacional de cinema documental. Em 2017, foi o programador do 63rd Flaherty Film 
Seminar (Future Remains). Professor convidado na School of Arts, Design and 
Architecture da Aalto University (Master's Programme in Film and Television — 
Documentary Film, 2019/20), na Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 
(Departamento de Documental, 2018/19, 2019/20), na Escola Superior de Artes e Design 
de Caldas da Rainha (Artes Plásticas, Design, Som e Imagem, 2001-2016). Licenciado 
em Ciências da Comunicação (FCSH, Universidade Nova de Lisboa, 1998). 

 
Susana Mouzinho 

Título: Ocupar o campo cego da imagem 
Resumo: Os eventos do Maio de 68 são coincidentes e instigadores de um período de 
aspirações para a imagem em movimento e no caso de Jean-Luc Godard, assinala-se a 
procura de uma formulação teórica e prática de uma metodologia que se implicasse no 
real. 
Projectos de cinema político e militante abundavam, era a hora dos colectivos e o Grupo 
Dziga Vertov, proporciona um caso especial de análise neste contexto. No trânsito das 
imagens e dos sons que buscam uma captura do urgente transiente e de uma espécie de 
equivalência geral dos mesmos, irei usar excertos de filmes criados no contexto do Grupo 
Dziga Vertov e outros projectos contemporâneos de Jean-Luc Godard, para pensar o 
conceito particular de mediação e de crítica aos lugares de enunciação inerentes à própria 
praxis do cinema, desse campo de negociação entre a ocupação e a ocultação. O “carácter 
constitutivo da representação”, como Stuart Hall o formulou, é aqui complicado, na 
iminência do que eram novas experimentações e aspirações para a imagem em 
movimento. 
Nota biográfica: Susana Mouzinho é doutoranda em Estudos Artísticos — Artes e 
Mediação, na FCSH-UNL, bolseira da FCT e membro associado do Ifilnova. É artista e 
editora na Wrong Wrong, uma publicação online centrada no campo da produção artística 
contemporânea, e ocasionalmente programadora. 
 

Stefanie Baumann  
Título: Subverting the truth of accountants: Werner Herzog between fiction and 
documentary 
Resumo: When Werner Herzog states, in his famous Minnesota Declaration, “[fa]cts 
create norms, and truth illumination”, he not only opposes his own idea of truth as 
spiritual experience to the notion of factual truth based on a seemingly unmediated 
representation of reality and purely rational principles. He also points to a societal 
problem inherent to such hegemonic attributions of veracity as advocated by the 
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representatives of what he calls “Cinema Vérité”: their “truth of accountants” generates 
a normative perception and understanding of reality. Instead of producing peculiar images 
that trigger the imagination, they (re)produce benchmarks, fixed values and stereotypes. 
Thus, they are perfectly in line with the ideology of the “administered society” (Adorno). 
Based on the identity principle, this society produces standardized, consumer-friendly 
forms precluding the individuals from making their own, singular experiences. Films that 
rely purely on facts instead of seeking for “deeper strata of truth” are thus, for Herzog, 
instruments of domination in the service of the status quo.  
However, Herzog neither avoids the administered society in order to search for an archaic 
truth beyond or underneath it, nor does he address political issues frontally. Critique of 
society rather transpires through particular configurations, notably in moments of 
confrontation between the “normal” society and the marginalized, “useless”, or otherwise 
rejected characters. Rather than focusing on the problematic situation of exclusion as 
such, Herzog emphasizes the very singularity of his protagonists in a dialectical tension 
with their environment, thus providing an access to the poetic truth which springs out of 
their individual ways of experiencing as opposed to the normative reality-principle. This 
talk aims to approach Herzog’s notion of ecstatic truth by unfolding the dialectical tension 
between sensory, perceptual and spiritual experiences on the one hand, and the 
administrated society on the other. 
Nota biográfica: Stefanie Baumann is currently a contracted researcher at 
CineLab/IFILNOVA (New University of Lisbon), where she coordinates the working 
group “Thinking Documentary Film”. She obtained her PhD in philosophy in 2013, with 
a doctoral thesis on Walid Raad’s artistic project The Atlas Group. She taught philosophy, 
aesthetics and contemporary art theory at University Paris VIII (Paris, 2007-2010), 
Ashkal Alwan (Beirut, 2013), ALBA — the Lebanese Academy of Fine Arts/ University 
of Balamand (Beirut, 2012-2015) and the Maumaus Study Program (Lisbon, since 2016). 
She also worked with the artist Esther Shalev-Gerz as personal assistant from 2005 to 
2010, and collaborated with video artists Marie Voignier and Mounira Al Solh. 
 

Marta Mendes 
Título: Captar o real: o pêndulo de Víctor Erice 
Resumo: Há na experiência que trago dos filmes de Víctor Erice qualquer coisa que posso 
comparar com um certo tipo de experiências a que chamarei originárias: gestos banais, 
mas que guardam mistérios. O contacto com a água ao bebê-la quando se tem sede, 
carregar com cuidado um segredo que não se pode perder, contar ou ouvir uma história 
quando se tem medo, calar-se face àquilo que não se pode dizer, brincar com a sua própria 
sombra ora como se fosse um desconhecido, ora como se fosse um duplo, fingir-se de 
morto para experimentar a morte, saber pelo cheiro da terra que está prestes a chover, 
adivinhar o tempo nas marcas que este imprime: rugas, pegadas, suor, luz, sombra. Se o 
real é aquilo que não esperamos, ir ao seu encontro pressupõe não apenas uma espera, 
mas um cuidado exercício de aproximação, espécie de jogo de decifração de padrões e de 
forças extra-sensíveis, demasiado velozes para se poderem fixar. Alguns conseguem vê-
las: crianças, artistas, personagens videntes. Víctor Erice dotou as suas imagens do poder 
primitivo da percepção destas forças, confiou-lhes este misterioso poder de captar as 
vibrações incorporais do real, como o pêndulo de Agustín. Nelas as coisas encontram-se 
e relacionam-se, e nós encontramo-nos com elas. 



 6 

Nota biográfica: Marta Mendes é licenciada em filosofia pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e doutorada, desde 2016, por esta mesma 
instituição, com uma tese intitulada Átrios da Imagem: Cinema e Pensamento. É, desde 
2003, professora do curso de licenciatura em cinema da Escola Superior de Teatro e 
Cinema e, mais recentemente, dos curso de Mestrado em Desenvolvimento de Projecto 
desta mesma instituição e do  Doutoramento em Artes (Artes Performativas e da Imagem 
em Movimento da ULisboa/IPL). 

 
Fernando Guerreiro 

Título: Sensação e real em Ju Dou de Zhang Yimou 
Resumo: No quadro de uma concepção antropológica e mítica do Cinema, o 
sensorialismo da forma de Zhang Yimou, de que Ju Dou (1990) é talvez um dos melhores 
exemplos, tem-se progressivamente afirmado como um modo, quase caligráfico, de 
significar (simbolizar) o “real”: de o constituir, criar, mais do que representá-lo. 
Nota biográfica: Professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lecciona 
disciplinas nas áreas da cultura e da literatura francesas, bem como dos estudos fílmicos. 
Enquanto investigador do Centro de Estudos Comparatistas da FLUL, coordena o 
projecto RIAL — Realidade e Imaginação nas Artes e na Literatura. Publicou, entre 
outros, Cinema El Dorado — Cinema e Modernidade (Colibri, 2016) e Imagens 
Roubadas (Enfermaria 6, 2018), e organizou, com José Bértolo, Morte e Espectralidade 
nas Artes e na Literatura (Húmus, 2019). 


