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VII 

NOTA AO LEITOR 
 

Relativamente à filmografia citada, optou-se por respeitar os títulos originais dos filmes, 

acrescentado apenas o título em português nos seguintes casos: 

 

Filmes que comprovadamente tiveram uma tradução com fins comerciais 

(assinalados com *); 

 

filmes cujo título é num idioma diferente do espanhol, francês ou inglês e, portanto, 

menos comum entre nós (assinalados com **). 

 

No relatório do projecto usou-se sempre o título na língua original para o português, 

espanhol, francês e inglês, optando por se utilizar a tradução portuguesa para os filmes 

cujos títulos têm tradução comercial e para os restantes idiomas (no caso, alemão e 

russo). 
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RESUMO 
 

O projecto Snuff surge na continuidade do trabalho que tenho desenvolvido enquanto 

artista plástico. Este projecto inscreve-se num território de confluência entre algumas 

abordagens artísticas contemporâneas e as práticas específicas do cinema documental e 

insere-se nos contextos da figura do artista etnógrafo e do regresso do real sustentado 

por Hal Foster e da condição post/medium defendido por Rosalind Krauss. O 

mapeamento desse território de confluência e a procura do que poderá ser o cinema 

filosófico constituem as linhas principais deste  projecto. 

Para a fundamentação e concretização desta investigação aprofundei em particular a área 

do documentarismo por ser aquela que mais se afastava da minha formação académica e 

que consequentemente menos bem conhecia. Deste modo, partindo de um estudo 

transversal das práticas do cinema documental e de algumas questões que lhe são 

intrínsecas, como por exemplo as questões de ordem ética ou os pactos de verdade que 

estabelece com os espectadores, este projecto videográfico questiona o olhar sobre o 

outro e questiona o envolvimento do outro na sua própria representação. 

Tendo em conta as possíveis relações que se podem estabelecer entre algumas das já 

referidas linhas estruturantes deste projecto com a World Wide Web, ele reflecte 

também sobre a integração de projectos artísticos de carácter experimental na internet, 

mais concretamente numa plataforma associada à Web 2.0, e sobre a procura de uma 

possível resistência poética na rede. 
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ABSTRACT 
 

The project Snuff comes out of the work I have developed as a visual artist. It is situated 

at the confluence of a number of contemporary approaches to art and the specific 

practices of documentary cinema, within the context of the figure of the ethnographic 

artist and the return to the real supported by Hal Foster and the post/medium condition 

posited by Rosalind Krauss. Mapping this territory of confluence and the exploration of 

what a philosophical cinema might be are the guidelines of this project. 

This research is fundamentally based on documentaries, as this area is furthest from my 

academic experience and therefore less familiar to me. Thus, stemming from a 

transversal study of the practices of documentary cinema and a number of issues 

intrinsic to it, such as questions of an ethical nature, or the pacts of truth that are 

established with the audience, this video project questions how the other is perceived, 

and how the other is involved in his/her own representation.  

Bearing in mind the possible relations that can be established between some of the 

previously mentioned frameworks of this project with the World Wide Web, it is also a 

reflection on the integration of experimental artistic projects into the internet, more 

specifically into a platform associated with Web 2.0, and on the search for a possible 

poetic resistance on the web. 
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1 | INTRODUÇÃO 
 

O projecto Snuff decorre da constatação recentemente feita de que o trabalho que tenho 

desenvolvido ao longo do meu percurso artístico tem, de forma recorrente, partido de 

pressupostos que também são, em maior ou menor grau, estruturantes do cinema 

documental. Esses pressupostos, como a ligação ao real, a experimentação como valor 

essencial e uma intrínseca indagação ética estão bem presentes em documentários 

seminais como Nanook of the North (1922) de Robert Flaherty ou O Homem da Câmara de 

Filmar (1929) de Dziga Vertov. É de igual modo importante referir e constatar a 

importância crescente que a integração de processos iminentemente documentais têm 

vindo a ter nas práticas artísticas nos últimos anos e que, concomitantemente, configuram 

um território artístico que importa mapear. Tal como é referido por Hito Steyerl, o 

“interesse da arte pelas características formais específicas do documentário só surgiu 

recentemente, por exemplo, em exposições com True Stories, realizada no Witte de With 

em Roterdão ou It is Hard to Touch the Real, no Kunstverein de Munique – mas 

praticamente ainda não teve expressão a nível teórico.” (Steyer, 2007, p. 147). Estas 

questões são claramente enquadráveis no “regresso do real” e no surgimento da figura 

do “artista como etnógrafo” preconizado por Hal Foster (Foster, 2005). A exposição True 

Stories referida por Hito Steyerl foi comissariada por Catherine David e por Jean-Pierre 

Rehm, teve lugar no início de 2003, e é bem demonstrativa deste terreno onde confluem 

artistas visuais, como por exemplo Jean-Luc Moulène, e cineastas como é o caso do 

português Pedro Costa. 

 

Para contextualizar este projecto e os seus registos vídeo pode também recorrer-se a 

Mario Perniola que, a propósito de uma relação entre o cinema e a filosofia e da 

possibilidade de um cinema filosófico, expõe o seguinte: “A disputa sobre o carácter 

essencialmente narrativo ou essencialmente documental do cinema remonta às suas 

origens: e ainda que a primeira tese tenha gozado, além do favor popular, do suporte de 

não poucas reflexões teóricas, a mim parece dificilmente contestável que uma 
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aproximação orientada para a produção de um cinema filosófico encontre o seu ponto de 

partida no estudo do filme documental” (Perniola, 2006, p. 61).  

 

 

 
Figura 1  Dziga Vertov, O Homem da Câmara de Filmar, 1929. 

 

 

A questão documental e das representações do outro ganha novos contornos com a 

massificação da internet e com o desenvolvimento da Web 2.0, também por vezes 

designada por Web-social. O conceito de Web 2.0 foi sustentado por Tim O’Reilly a 

propósito do advento de plataformas colaborativas ou de partilha de conteúdos como 

são, por exemplo, o Myspace, a Wikipedia, o Hi5 ou o Youtube. Assim, tornava-se 

pertinente que este projecto se desenvolvesse e se materializasse através de uma 

ferramenta popular de publicação na internet como é a Blogger. Tendo em conta a 

importância do cinema documental neste projecto, não deixa de ser curioso o facto de 

Lev Manovich, na sua obra The Language of New Media, considerar que, nas primeiras 

experiências cinemáticas, destacando muito em particular o filme O Homem da Câmara de 
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Filmar (1929) de Dziga Vertov, já eram visíveis muitos dos princípios instituidores dos 

novos media numéricos. 

 

A conjugação de todas estas questões e de todos os meios envolvidos inscrevem 

inevitavelmente o projecto numa condição post/medium, transdiciplinar e impura, tal como 

é defendida por Rosalind Krauss. Partindo de uma análise em volta da obra de Marcel 

Broadthaers e aludindo aqui em concreto ao Eagles Department do seu Museum of Modern 

Art, Krauss refere relativamente ao vídeo que, como “o princípio da águia, este proclama 

o fim do medium/especificidade. Na era da televisão e da emissão à distância, habitamos 

numa condição post/medium” (Krauss,1999, pp. 31- 32). 

 

Para a realização deste projecto contei com o apoio de um jovem angolano imigrado no 

nosso país que, após uma explicação acerca do trabalho a desenvolver, acedeu colaborar. 

Nesse momento pedi-lhe que fizesse registos videográficos do seu quotidiano, 

recorrendo a um telemóvel que lhe facultei. Pedi-lhe também que contasse histórias da 

sua vida, desde a sua infância ainda em Angola até ao presente, e que me desse 

autorização para que eu as registasse. 

 

Em termos estritamente metodológicos, a fase inicial deste projecto obrigou a muitos 

encontros que, devido à inevitável concertação de disponibilidades e devido ao facto de 

ter de recolher regularmente os registos vídeo realizados com o telemóvel durante um 

longo período de tempo, se estenderam por alguns meses. O telemóvel disponibilizado e 

utilizado na captação de todos os registos vídeo presentes neste projecto foi um Nokia 

N70. Para a concretização do projecto foram usados dois computadores portáteis Apple 

Macintosh, um PowerBook de 12” na fase inicial do projecto e um MacBook Pro de 15” 

na fase final do projecto. Os registos vídeo obtidos foram editados através do software 

Final Cut Pro 5.1.4 . Após a recolha e posterior visionamento das dezenas de registos 

fragmentados que obtive, foi necessário proceder a uma selecção com vista à obtenção 

de um sentido e de uma unidade projectual cujos critérios serão explicitados no capítulo 

2 deste relatório. Os vídeos seleccionados foram posteriormente editados e os sons 
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foram separados das imagens, do que resultaram 26 ficheiros em formato QuickTime (12 

registos áudio e 14 registos vídeo). Paralelamente, e tendo em conta a pretensão de 

publicar os diversos ficheiros áudio e vídeo em páginas da Blogger, fui desenvolvendo 

também uma investigação em torno dessa plataforma. Como essa plataforma foi abordada 

numa perspectiva predominantemente experimental próxima da de um utilizador comum, 

não recorri a qualquer tipo de apoio técnico no que diz respeito à manipulação do 

código, apoiando-me apenas em algumas pesquisas efectuadas na internet. As imagens 

videográficas e os ficheiros áudio foram dispersos por várias páginas da plataforma da 

Blogger, ligadas entre si de forma aleatória. O layout das páginas foi concebido e 

desenvolvido especificamente para este projecto com uma atitude do-it-yourself, que para 

além de estar em consonância com o espírito Web, me permitiu manipular e 

experimentar com alguma liberdade as suas linguagens de programação. O projecto foi 

concebido de modo a ser usufruído exclusivamente através de um computador ligado à 

rede. Após uma divulgação do endereço web de entrada do projecto, qualquer internauta 

poderá navegar pelas diferentes páginas que constituem o projecto, bastando para isso 

que siga a indicação que se encontra no canto superior direito da referida página (links 

under and over images). Clicando por cima ou por baixo das imagens cada pessoa 

construirá a sua própria narrativa. 

 

Ainda antes de concluir esta introdução, é oportuno explicitar a razão pela qual é feita 

uma referencia directa aos snuff-movies no título deste projecto. Os snuff-movies, que 

fazem parte de uma mitologia urbana, exibem cenas de violência extrema, que culminam 

inclusivamente com a morte de pessoas, violência que garantem ser real. Para além disso 

são filmes que têm por objectivo retirar proventos da sua posterior comercialização. 

Como a existência destes filmes nunca ficou comprovada, deparamo-nos aqui com a 

presença de uma tensão entre realidade e ficção que é no fundo uma das questões 

centrais na definição dos possíveis limites do cinema documental. Podemos também 

referir o caso da filmagem feita pelo cidadão Abraham Zapruder à passagem John F. 

Kennedy pelas ruas de Dallas em que este, inadvertidamente, filmou o momento do 

assassinato do Presidente dos Estados Unidos da América. O que demonstra que esta 
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relação, entre registos de situações violentas e o cinema documental, é bem mais estreita 

e complexa. Com o eventual gozo tido por quem assiste a tais registos fílmicos é também 

possível estabelecer uma relação com muitos tipos de violência que perpassam pela 

internet, que como tal não são mais do que voyerismos macabros.  

 
 

 

 
Figura 2  Vídeo still do filme de Abraham Zapruder 

 
 

Chegado a este ponto, tornou-se-me evidente a necessidade de proceder ainda a uma 

investigação em torno do território do cinema documental e de questões que lhe estão 

associadas, como a ética do olhar e os pactos de leitura, assim como em torno da 

internet, pois são campos estruturantes para o desenvolvimento e a contextualização 

deste projecto. Importa ainda ressalvar que o estudo do cinema documental centrou-se 

apenas nas suas práticas e metodologias. Como tal não foi feita nenhuma análise de 

nenhum filme nem de nenhum autor em concreto e as menções que são feitas a 

realizadores e às suas obras decorrem unicamente das referências que são feitas na 

bibliografia consultada. Neste contexto, o interesse pelas práticas e metodologias do 

cinema documental é meramente instrumental, constituindo ferramentas de carácter 

operativo e conceptual decisivas para a estruturação e sustentação de projecto que, 
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sublinhe-se, se insere no âmbito das artes plásticas e que se pretende contaminado pelas 

linguagens documentais. Do mesmo modo, como se tratam de questões subsidiárias ao 

próprio projecto, serão abordadas autonomamente nos capítulos que se seguem. 

 

1.1 | O CINEMA DOCUMENTAL 
 

A capacidade de documentar e replicar o mundo era de tal modo fascinante e poderosa, 

que o seu desenvolvimento ficou a dever-se a um interesse generalizado, indo desde o 

interesse puramente científico às artes do espectáculo. Como projectos iniciais, que 

materializaram os primeiros passos no sentido de registar o movimento, Erik Barnouw na 

sua obra El documental – Historia y estilo avança com dois exemplos. O do astrónomo 

Pierre Jules César Janssen que, com o objectivo de captar a passagem de Vénus diante do 

Sol, concebeu em 1874 um dispositivo denominado revolver photographique. Este 

dispositivo consistia numa câmara que integrava uma placa fotográfica que rodava, 

registando deste modo imagens sequenciais mas com intervalos de tempo entre elas ainda 

muito grandes. Barnouw refere também as experiências empreendidas pelo fotógrafo 

Eadweard Muybridge, patrocinadas pelo criador de cavalos Leland Standford, com o 

objectivo de obter informações mais precisas sobre a forma de correr de um cavalo e 

com isso melhorar as metodologias de treino. 

 

Porém, só com os desenvolvimentos técnicos alcançados por Thomas Edison, com a sua 

Black Maria, e por Louis Lumière com o seu cinematographe, é que os registos do 

movimento se tornaram consistentes e passíveis de serem comercializados. No entanto, 

só se pode falar de registos documentais com Louis Lumière, pois como refere Barnouw 

“foi Louis Lumière quem converteu em realidade o filme documental, e fê-lo a nível 

mundial com sensacional rapidez” (2005, p. 13). Para esse sucesso contribuiu sem dúvida 

o facto de, ao contrário do invento de Edison, o cinematographe ser bastante portátil, pois 

só pesava cinco quilos, e de não necessitar de energia eléctrica. Para além disso, 

possibilitava ainda a projecção e a cópia dos registos efectuados. 
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O cinema documental tem a sua génese nos primeiros registos de viagens, de actualidades 

ou de situações inusitadas, como é o caso do cinema de atracções que apresentava 

personagens bizarras ou com deformidades, nem sempre autênticas, assim como nas 

experiências poéticas das vanguardas do início do sec. XX. 

 

 

 
Figura 3  Hans Richter, Rhythmus 21, 1921. 

 

 

O surgimento do cinema suscitou a atenção e o interesse de muitos artistas que 

contribuíram com novas abordagens e intencionalidades. Foram vários os pintores que se 

dedicaram a este novo meio que lhes abria novas potencialidades expressivas. As suas 

experiências reflectiam naturalmente a sua sensibilidade pictórica, em que a luz, a 

composição e os ritmos constituíam os seus elementos primordiais. Se as primeiras obras 

realizadas por pintores como Viking Eggeling e Hans Richter dificilmente se poderiam 

relacionar com o cinema documental, logo começaram a surgir filmes de artistas como 

Fernand Léger ou Dudley Murphy que integravam situações reais que lhes conferiam um 

carácter documental. Estava assim dado o primeiro passo para o denominado documental 

abstracto. O cinema/manifesto de Vertov que já tinha sintetizado estas questões serviu de 
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influência para Jean Vigo que, na esteira do tratamento criativo da realidade de Vertov, 

propunha um point de vue documenté (Cit. por Barnouw, 2005, p. 72). Dentro deste 

registo podemos destacar o filme Chuva (1929) de Joris Ivens que explora, em planos 

aproximados, os efeitos plásticos da chuva a cair nas mais diversas situações para, 

progressivamente, se apreender a cidade de Amesterdão sob o efeito da chuva. Com o 

fim do cinema mudo e o surgimento de uma crise económica mundial, este tipo de filmes 

foi perdendo visibilidade (Cf. idem, p. 67). Contudo, só podemos falar em cinema 

documental, em toda a sua plenitude, a partir de filmes como Nanook o Esquimó (1922) de 

Robert Flaherty ou O Homem da Câmara de Filmar (1929) de Dziga Vertov devido ao 

facto de evidenciarem de forma inequívoca um determinado ponto de vista e uma 

retórica sobre o mundo e, ao mesmo tempo, uma poética própria. 

 

 

 
Figura 4  Robert Flaherty, Nanook o Esquimó, 1922. 

 

 

Importa agora perceber o que distingue um filme documental de um filme de ficção. 

Abordando esta questão, Bill Nichols é peremptório ao afirmar: “Todo o filme é um 

documentário” (2001, p. 1). Nichols faz esta afirmação com base na argumentação de que 
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mesmo “a mais estranha das ficções testemunha a cultura que a produziu e reproduz a 

verosimilhança das pessoas que nela representam” e defende a existência de apenas dois 

tipos de filmes,  “documentários de satisfação de desejos e documentários de 

representação social” (Ibidem). No entanto, por uma questão operativa, vai ser aqui usada 

para os documentários de representação social apenas a designação de documentários, de 

acordo com o critério sustentado por Nichols. 

 

Embora se consiga enumerar algumas características do cinema documental que são 

distintivas, não é possível estabelecer uma fronteira clara para ambas as abordagens 

fílmicas. São muitos os exemplos de documentários que integram práticas que estão 

associadas à ficção e vice-versa. Como exemplo de filmes que questionam visivelmente a 

fronteira entre ficção e documental podemos mencionar: A greve (1925) de Sergei 

Eisenstein; Roma, Cidade Aberta (1945) de Roberto Rosselini; Sombras (1960) de John 

Cassavetes ou mais recentemente O Projecto Blair Witch (1999) de Eduardo Sanchez e 

Daniel Myrick.  

 

 

 
Figura 5  Roberto Rosselini, Roma, Cidade Aberta, 1945. 
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Convém também salientar que o próprio cinema documental, devido ao seu carácter 

experimental e criativo, é alvo de uma redefinição constante dos seus limites pelos seus 

próprios autores, o que faz com que não seja possível cristalizá-lo num conjunto de 

práticas e de fundamentos. Apesar dos muitos exemplos de fronteira que podemos 

contrapor, certos filmes da obra cinematográfica de Jean-Luc Godard, por exemplo, 

Nichols arrisca dizer que o cinema documental difere do cinema de ficção pelo forte 

vínculo que estabelece com o real e pelas questões éticas inerentes ao próprio acto de 

filmar (Cf. idem, p. 67). Questões éticas essas que se estendem inapelavelmente ao 

espectador, pois conforme expõe Aida Vallejo, como “o espectador do cinema 

documental não se pode esquecer que observa um universo real, não pode deixar de 

estar consciente da presença da câmara” (2007, p. 6). 

Apesar da ligação ao mundo histórico, para usar uma expressão do próprio Bill Nichols, o 

cinema documental não é uma mera reprodução deste, pois pressupõe um olhar próprio. 

Esse olhar, que oscila entre o poético e o retórico, é determinante para distanciar esses 

registos dos simples documentos. Deste modo, um registo por si só efectuado por uma 

câmara de vigilância é um documento, mas não pode ser considerado um filme 

documental. Um documentário não é uma simples transcrição do mundo. Como práticas 

ou características que têm sido usuais, pode genericamente mencionar-se a captação de 

imagens e sons no próprio local, o recurso a actores não profissionais, os comentários 

em voz-off, o uso de máquinas de filmar portáteis, a improvisação, o found footage 

(recuperação e reutilização de registos fílmicos de outros filmes), etc. De forma sintética, 

e apoiado na argumentação de Bill Nichols, pode dizer-se que o documentário representa 

o mundo e que se relaciona com ele de três formas: através das potencialidades técnicas 

de registo de imagens e de sons com grande verosimilhança e fidelidade relativamente aos 

referentes, de que decorre a capacidade de fazer acreditar na pré-existência das imagens 

que vemos; através da defesa do interesse dos outros; através das qualidades retóricas de 

defesa de um ponto de vista (Cf. Nichols, 2001). 

 

Bill Nichols distingue no cinema documental seis modos de abordar o real que se foram 

sucedendo cronologicamente e que se relacionam com certos períodos ou movimentos 
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da história do cinema documental. São eles: o Modo Poético, o Modo Expositivo, o Modo 

Observacional, o Modo Participativo, o Modo Reflexivo e o Modo Performativo. Nichols 

alerta, no entanto, para o facto de frequentemente ser possível observar a contaminação 

entre modos e o facto de se ir verificando a sua existência ao longo da história do 

cinema. Através dos filmes que são apresentados como exemplo dos diversos modos, é 

notória a impossibilidade de estabelecer fronteiras claras entre cinema de ficção e de não-

-ficção. Destes seis modos propostos por Nichols destaco e descrevo de forma sintética 

apenas o Modo Poético, o Modo Participativo, o Modo Observacional e o Modo 

Reflexivo por estarem, em maior ou menor grau, presentes no meu projecto. 

 

 

MODO POÉTICO  

 

O Modo Poético privilegia a experimentação de carácter eminentemente estético, em 

torno de associações, justaposições e ritmos temporais e espaciais, relativamente à 

continuidade narrativa dos registos. Privilegia igualmente a ligação a um tempo e a um 

lugar específicos. São obras que não procuram dar respostas, antes investem na 

ambiguidade. Esta ambiguidade é visível através, por exemplo, da acumulação de 

fragmentos, da utilização de frames congelados ou de slowmotion. Está intimamente ligado 

às experiências produzidas pelas primeiras vanguardas artísticas do sec. XX. Deste Modo 

Poético podem destacar-se as seguintes três abordagens, distintas entre si: Un Chien 

Andalou (1928) de Luís Buñuel e Salvador Dali, Chuva (1929) de Joris Ivens ou Jogo de Luz: 

Preto, Branco, Cinzento (1930) de Lazlo Moholy-Nagy. 

 

 

MODO OBSERVACIONAL 

  

Este modo de abordar os registos documentais desenvolveu-se a partir da segunda guerra 

mundial e teve o seu apogeu por volta do ano de 1960, estando relacionado com o 

cinema directo. Caracteriza-se essencialmente pela adopção, por parte do realizador, de 
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uma postura de mero observador de modo a captar imagens plenas de vitalidade e com 

uma maior dimensão vivencial.  

 

Esta opção pela não intervenção estende-se à própria edição do filme, que renuncia à 

intervenção na duração dos registos efectuados, à utilização dos comentários voice-of-God 

(situação em que apenas se ouve a voz do comentador) e voice-of-authority (situação em 

que o comentador aparece no filme) ou à inclusão posterior de qualquer tipo de som, 

por exemplo. Pretende-se desta forma reduzir a intervenção mediadora do autor do filme 

sobre a espontaneidade e o fluxo dos acontecimentos. O Modo Observacional atribui 

maior liberdade e responsabilidade ao espectador na leitura das imagens e dos sons e na 

respectiva interpretação. Inversamente pode surgir o problema de, caso o espectador 

permaneça numa atitude passiva, fazer com que o filme resvale para o campo de um 

insuportável voyerismo. Este modo de representação levanta, de facto, uma sucessão de 

questões de ordem ética como estas que Bill Nichols enunciou: “Será que o realizador 

procura outros para representar porque eles possuem qualidades que podem fascinar os 

espectadores pelas razões erradas?” ou “Em “que medida pode um realizador explicar as 

possíveis consequências de permitir que comportamentos sejam observados e 

representados para outros?” (Nichols, 2001, p. 111). 

 

Em síntese podemos dizer que as virtudes do Modo Observacional são proporcionais às 

suas fragilidades. Como exemplo podemos referir os filmes Primary (1960) de Robert 

Drew ou Model (1980) de Fred Wiseman.  

 

 

MODO PARTICIPATIVO 

 

Jean Rouch e Edgar Morin elegeram o termo cinema vérité, que resulta da tradução de 

Kinopravda de Dziga Vertov, para classificar uma forma de filmar que conjugava o valor da 

presença do realizador com o seu envolvimento em causas sociais. Esta forma de 

representação, em oposição ao Modo Observacional do cinema directo, parte da 
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premissa que a verdade fílmica só se revela na presença da própria câmara de filmar. No 

cinema verdade, ao contrário do cinema directo, o realizador funciona como um agente 

catalizador. Intervém na acção, provocando uma situação de crise com o intuito de 

despoletar uma verdade que até então permanecia invisível. É também habitual o recurso 

às entrevistas e à compilação de fracções de outros filmes. 

 

Este modo de filmar foi alvo de uma grande atenção por parte do meio antropológico. 

Erik Barnouw menciona o grande interesse que este modo, a que ele se refere como 

catalizador, suscitou junto dos antropólogos, como foi o caso de Sol Worth e John Adair 

(Cf. Barnow, 2005, p. 226). Relata que estes, durante um trabalho de campo junto dos 

índios Navajo, e influenciados por este envolvimento directo e pelo provocar de 

situações no quotidiano das populações em estudo, tiveram a ideia de ensiná-los a filmar e 

de os levar a serem os protagonistas dos seus próprios filmes. Esta técnica expandiu-se e 

deu origem, no cinema antropológico, à denominada auto-ethnography, que segundo 

Nichols (2001, p. 18) foi muito usada pelos índios brasileiros Kayapo da Amazónia no 

Brasil, em que eles próprios realizavam vídeos sobre a sua cultura, de modo a sensibilizar 

o poder político para a defesa da sua integridade cultural e territorial. Apesar de existir 

uma participação consentida por parte dos representados, não deixam de se colocar 

questões complexas de ordem ética, como as que são referidas por Bill Nichols: “Como 

respondem um ao outro realizador e actor social? Como negociam eles controlo e 

partilha de responsabilidade? Até que ponto pode o realizador insistir em testemunhos 

quando é doloroso fornecê-los? Que responsabilidade tem o realizador pelas 

consequências emocionais de se ser filmado? Que vínculos unem realizador e sujeito e o 

que é que os divide?” (Nichols, 2001, p. 116). 

Filmes como Chronique d’un Éte (1960) de Jean Rouch e Edgar Morin ou Sad Song of Yellow 

Skin (1970) de Michael Rubbo constituem exemplos dos resultados atingidos através de 

uma relação negociada e envolvida entre os realizadores e os actores sociais. 
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MODO REFLEXIVO  

 

Este modo distingue-se por, em vez de partir da relação do cineasta com o mundo, estar 

mais virado para o espectador e para as questões relacionadas com os próprios 

mecanismos da representação. Segundo Nichols, uma das questões em destaque nos 

documentários reflexivos é “o que fazer com as pessoas” (Nichols, 2001, p. 125). Outros 

aspectos prendem-se com os processos de estabelecimento do contrato de verdade e de 

autenticidade. De modo a questionar as expectativas dos espectadores perante um 

registo documental recorre-se frequentemente a falsas ficções ou a falsos documentários, 

razão pela qual se pode apelidar este modo de deceptivo. 

 

Esta forma de representação desenvolveu-se essencialmente a partir dos anos 1980 e 

podem ser destacados filmes como Letter to Jane (1972) de Jean-Luc Godard e Jean-Pierre 

Gorin, Reassemblage (1982) de Trinh Minh-has`s ou Far from Poland  (1984) de Jill 

Godmilow. No entanto, Bill Nichols exemplifica também com o filme O Homem da 

Câmara de Filmar realizado em 1929 por Dziga Vertov, pelo facto de surgirem durante o 

filme imagens da sua própria montagem. Esta estratégia revela explicitamente o interesse 

de Vertov em assumir que o real é mediado por uma representação construída.  
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1.2 | A ÉTICA DO OLHAR 
 

 

 
Figura 6  Luís Buñuel, Las Hurdes: Tierra Sin Pan, 1932. 

 

 

 “Eis um outro tipo de idiota” 

 

Esta irónica frase que é citada por Bill Nichols (2001, p. 6) é do filme Las Hurdes: Tierra Sin 

Pan (1932) de Luís Buñuel. Ouve-se essa frase em voz-off no momento em que surge no 

enquadramento um habitante de Hurdanos, levando a que espectador desconfie da 

autoridade e da credibilidade que surge como uma convenção associada ao cinema 

documental. O filme retrata a vida dos habitantes dessa depauperada região espanhola e à 

primeira vista a referida frase é ultrajante. No entanto, no decorrer do filme, percebe-se 

que tais situações não são mais do que caricaturas com o objectivo de criticar algumas 

abordagens estereotipadas e de questionar os próprios registos de carácter documental. 

Esta menção serve para Bill Nichols (2001, p. 9) aventar que Buñuel terá sido 
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provavelmente um dos primeiros cineastas a colocar, de forma clara, ênfase nestas 

questões éticas. 

 

Como já foi anteriormente referido, as questões éticas são inerentes ao documentarismo, 

e para tal concorrem essencialmente duas questões. Uma delas relaciona-se com o facto 

de, como refere Aida Vallejo, o “que se selecciona passa a integrar a história e o que não 

se grava passa a desaparecer da história contada (ainda que na realidade da rodagem 

tenha estado bem presente” (2007, p. 10). A outra questão que origina inevitavelmente 

interrogações de ordem ética relaciona-se com a forma como se representam os outros 

e com o facto de se recorrer a actores não profissionais. 

 

Estas são questões de tal modo centrais que originam um permanente debate em torno 

da responsabilidade do documentarista perante os que são filmados e perante as suas 

causas. Foi precisamente com o intuito de evitar situações perversas e efeitos indesejados 

que têm sido adoptadas, ao longo da história do cinema documental, diversas abordagens 

e estratégias fílmicas, que vão desde uma presença passiva de simples observadores 

(cinema directo) até um envolvimento activo dos sujeitos nas diversas fases de 

concretização do filme (cinema verdade). A propósito destas questões, e a título de 

exemplo, pode citar-se Bill Nichols quando este refere a posição critica de Brian Winston 

em relação ao cinema documental britânico dos anos 1930, protagonizado por John 

Grierson: “a urgência de representar o trabalhador romântica ou poeticamente, dentro 

de uma ética de preocupação social e de empatia caridosa, nega ao trabalhador o sentido 

de igualdade para com o realizador” (Nichols, 2001, p. 140). O cinema de Grierson, cujos 

documentários partiam de uma ligação institucional ou governamental, segue o princípio 

da tradition of the victim. 

 

Em contraposição a esta perspectiva cinematográfica, podem mencionar-se outros 

exemplos da mesma época que seguiam um caminho oposto e que genericamente 

podemos designar de resistência aos discursos dominantes.  Estes documentaristas 

acreditavam na sua capacidade de provocar uma mudança social através dos seus filmes 
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tendo-se, por isso, juntado muitas vezes às mais diversas causas. Caso paradigmático 

dessa situação é a do cineasta Jori Ivens que, após dois filmes iniciais mais experimentais e 

poéticos, realizou filmes de um empenhamento claro por diversas causas sociais e 

políticas como, por exemplo, The Spanish Earth, de 1937, que trata a guerra civil 

espanhola. 

 

 

 
Figura 7  Jori Ivens, The Spanish Earth, 1937. 

 

 

As questões éticas associadas ao cinema documental decorrem em grande medida do 

facto de este, ontologicamente, se posicionar entre a arte e o documento, o que lhe 

confere uma essência paradoxal. Susan Sontag, referindo-se em concreto à fotografia (que 

em certas abordagens se encontra numa situação análoga), diz o seguinte: “Transformar é 

o que faz a arte, mas a fotografia que testemunha o que foi uma calamidade ou o que é 

repreensível será muito criticada se parecer «estética»; ou seja, se se parecer demasiado 

com arte”. (Sontag, 2003, p. 83) Logo de seguida, Sontag refere: “O duplo poder da 

fotografia – gerar documentos e criar obras de arte visual – originaram alguns notáveis 

exageros quanto àquilo que os fotógrafos devem ou não fazer” (Ibidem) . Este desejo 
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catártico deu lugar, por exemplo, à criação de regulamentos como o da Magnum 

(cooperativa de fotojornalistas fundada em 1947) com o intuito de “fazerem a crónica da 

sua época, fosse ela de guerra ou de paz, como testemunhas imparciais, isentas de 

preconceitos chauvinistas” (Idem, p. 41). Mais recentemente pode mencionar-se o caso 

do manifesto Dogma 95, promovido pelos realizadores Lars von Trier e Thomas 

Vinterberg. Este cineastas auto-submeteram-se a um conjunto de regras de carácter 

técnico e ético com o objectivo de se afastarem dos constrangimentos impostos, de 

forma directa ou indirecta, pelos modelos da indústria cinematográfica. É curioso verificar 

que, para muitas das regras que constam no Voto de Castidade, é possível estabelecer um 

paralelismo com as características estruturantes do documentarismo. 

 

Tal como as fronteiras do cinema documental estão permanentemente a ser 

redesenhadas, do mesmo modo e de forma concomitante, o questionamento ético está 

num contínuo devir. Acerca destas questões éticas é oportuno citar Zygmunt Bauman 

que, embora não se referindo em concreto a esta situação, sublinha e clarifica esta mesma 

ideia: 

“A ética e a moral (se insistirmos em separá-las uma da outra) crescem do mesmo chão: 

o si-próprio dos seres morais não «descobre» os fundamentos éticos, mas (à semelhança 

da obra de arte contemporânea que deve fornecer os seus próprios critérios de 

interpretação e os termos segundo os quais será julgada) constrói-os à medida que eles 

se vão construindo a si próprios” (Bauman, 2007, p. 30). 
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1.3 | PACTO DE VERDADE 
 

Nós acreditamos no que vemos e na representação do que nós vemos por nossa conta e risco 

(Bill Nichols, 2001, p. Xii) 

 

Com uma obra de carácter documental estabelece-se forçosamente uma relação com o 

espectador distinta da que se estabelece com uma obra de ficção. Desde os primeiros 

registos efectuados por Louis Lumière que são geradas expectativas de autenticidade, 

resultado da grande fidelidade dos registos fotográficos e sonoros. O espectador assume 

desde o início que as imagens e os sons radicam naquilo que Nichols designa por historical 

world (2001, p. 35). As expectativas criadas perante as imagens que se vê são 

determinantes relativamente à forma como essas imagens vão ser lidas. 

Algumas das perguntas que podem colocar-se de imediato são as seguintes: Como 

surgem estes pactos de leitura? São imanentes às próprias obras ou dependem de algo 

que lhes é exterior? Para Aida Vallejo, o pacto de verdade que é estabelecido entre o 

espectador e o registo fílmico surge na sequência da classificação que lhe foi agregada pela 

indústria cinematográfica. Produzindo uma argumentação que vai no mesmo sentido, 

Susan Sontag, embora referindo-se em concreto à fotografia, diz o seguinte: “Quer a 

fotografia seja vista como um objecto ingénuo ou como o trabalho de um artífice 

experimentado, o seu significado – e a resposta de quem vê – depende do modo como a 

fotografia é identificada ou falseada; ou seja, depende das palavras” (2003, p. 36). Contudo 

estas questões são mais pertinentes para uma obra que assuma uma preponderância 

documental sobre qualquer outra dimensão que porventura possa estar também 

presente. Esta questão protocolar é também mais importante e determinante para uma 

obra assumidamente documental do que para uma obra de ficção.  

 

Retomando agora a questão que me parece central, que é especificar as expectativas que 

se criam em volta de um filme documental relativamente às de um filme de ficção, Bill 

Nichols, no que toca ao pacto de leitura estabelecido num filme de ficção, sustenta que, 

nessa situação, suspendemos “a nossa descrença  no mundo ficcional que se apresenta 
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perante nós” (2001, p. 36). Ou seja, aceita-se, durante um determinado espaço de tempo, 

inibir a descrença no que se vê, de modo a que haja um envolvimento nas histórias que 

são mostradas, enquanto que no cinema documental se mantém a  crença na 

autenticidade do mundo histórico que está representado. Ao protocolo comunicacional 

que está associado ao cinema documental Aida Vallejo chama pacto de veracidade, que 

contrapõe ao pacto de verosimilhança do cinema ficcional, defendendo, tal como Nichols, 

que esse pacto provoca inevitavelmente no espectador uma mudança nos códigos de 

leitura distinta dos códigos de leitura do cinema de ficção que se baseia num pacto de 

verosimilhança. Vallejo sustenta, com uma fundamentação semelhante à de Nichols, que 

fala numa suspensão da descrença, que esse pacto de verosimilhança se baseia também 

num acreditar. Não um acreditar em algo de real que se esteja a ver, mas em algo que é 

plausível. 

No entanto, a crença no cinema documental não pode ser incondicional, pois, como 

sublinha Nichols, este “acto de confiança ou de fé pode derivar de capacidades indexantes 

da imagem fotográfica sem ser completamente justificado ou suportado por ela” (2001, p. 

86). Esta ressalva feita por Nichols é, contudo, elucidativa quanto aos limites das imagens 

na produção de veracidade, pois se uma imagem documenta aquilo que está representado 

também documenta a forma como foi representado e as decisões tomadas pelo autor dos 

registos. Isto faz com que estes filmes reivindiquem junto do espectador uma atitude mais 

activa e de um maior criticismo, conduzindo o espectador a formular os seus próprios 

juízos a partir daquilo que lhe é dado como sendo evidências. Neste sentido, e como é 

defendido por Nichols, a credibilidade de um registo documental passa mais pela 

qualidade dos argumentos sustentados e pela singularidade do ponto de vista do que pelas 

supostas evidências que exibe (2001, p. 38). 

 

Esta ênfase colocada nos argumentos defendidos e no olhar autoral dos registos 

documentais, em detrimento da exibição de supostas factualidades pode, no limite, gerar 

situações paradoxais que é interessante expor, como as que estão patentes no filme 

L’Odyssée de l’Espéce (Jacques Malaterre, Javier G.Salanova, 2003) descrito por Aida 

Vallejo. Nesse filme é feita uma reconstrução da evolução da espécie humana, cujo 
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processo é totalmente fabricado e suportado por uma ficção, pretendendo, no entanto, 

reproduzir com rigor e um elevado grau de veracidade essa mesma realidade que 

pretende representar. Com alguma ironia, Vallejo diz que o “espectador não pensa que 

havia uma câmara gravando os homens primitivos, antes sabe que se trata de uma 

reconstrução; sem dúvida dá por «verídica» ou «real» a história que lhe é contada” (2007, 

pág. 13). Ainda que bastante distinto deste exemplo quanto à sua natureza, pode de igual 

modo referir-se um caso que encerra também em si uma certa paradoxalidade. Susan 

Sontag, apoiada em fotografias célebres que foram forjadas ou provocadas, argumenta que 

estas, com o passar do tempo “recuperam o valor de prova histórica, embora de um 

género imperfeito – como a maior parte das provas históricas.” (2003, pág. 63). Dos 

exemplos que dá, podemos destacar o da fotografia de guerra tirada em 1945 por 

Yevgeny Khaldei, em que se vêem uns soldados russos a hastearem uma bandeira 

vermelha no telhado do Reichtag, em Berlim, pelo facto de tal proeza ter sido feita para a 

câmara fotográfica. (Idem) 

 

 

 
Figura 8  Yevgeny Khaldei, 1945. 
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Como resultado do que já foi exposto, e tentando clarificar as questões em torno dos 

pactos de leitura, pode afirmar-se que o espectador crê nas imagens que vê, sejam elas 

ficcionais ou não. Fá-lo contudo de forma diferente, afastando a sua atenção dos 

processos e das abordagens de representação fílmica (ficção versus não-ficção), 

direccionando-se antes para as questões associadas à singularidade dos discursos. 

Compreende-se assim que Aida Vallejo defenda que é possível falar de uma estética 

realista em ambas as situações, embora distintas entre si, e que afirme que, numa estética 

realista proveniente de um registo documental, o espectador leia o filme partindo da sua 

experiência do real, enquanto que numa estética realista de uma obra de ficção o 

espectador se limite a procurar uma lógica interna. (2007, pág. 2) 

 

No campo das artes e nas suas declinações mais realistas e documentalistas verifica-se 

uma concordância com a ideia defendida por Vallejo relativamente ao pacto de leitura 

estabelecido com uma obra de ficção, que resulta numa procura por parte do espectador 

de uma legitimidade interior à própria obra. Num texto que trata precisamente sobre o 

documental na arte, Hito Steyerl defende uma ideia que vai no mesmo sentido, expondo 

que “o importante que diz respeito às obras documentais no campo da arte não é de 

modo algum a simples adequação ou correcção da respectiva representação, mas sim a 

sua política interna de verdade” (2007, pág. 147). 

 

Contudo, onde me parece residir precisamente um potencial interesse é no deixar a obra 

resvalar para um território impreciso entre a autenticidade documental dos registos e um 

discurso ficcional, pois essa ambiguidade pode levar o espectador a convocar 

pontualmente a sua experiência vivencial do real e a fazê-lo assumir um maior 

envolvimento crítico para com as imagens. Esse território impreciso e ambíguo foi 

exemplarmente ocupado pelo filme Blue (1993) de Derek Jarman. Relativamente a este 

filme de carácter autobiográfico que se desenvolve em torno da condição de doente 

terminal em que o autor se encontra, Mário Perniola profere que “com Blue colocamo-    

-nos numa zona descentrada tanto em relação à imaginação como em relação à vida 

vivida, ainda que relacionada com ambas” (2006, pág. 70). 
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A singular intensidade vivencial e poética alcançada nos filmes do cineasta Pedro Costa 

deriva em grande medida do facto de também as suas obras se moverem nesse território. 

Como não podia deixar de ser, esse território é potencialmente gerador de equívocos. 

Em conversa tida com Pedro Costa, este mostrou-me a sua surpresa perante a integração 

e o bom acolhimento que a sua obra tem tido em festivais de cinema documental e 

perante perguntas feitas nesse contexto sobre um possível alcance dos seus filmes sobre 

a vida, por exemplo, dos protagonistas dos seus filmes. O que os seus filmes me 

evidenciam é que é possível à arte mover-se nesse território sem ter de se ver 

constrangida pelos vínculos que estabeleceu com o real ou que possa estabelecer com 

algo que lhe seja exterior. A sua validade e verdade é-lhe intrínseca e suficiente e não 

ambiciona a instauração de um pacto de verdade, ou mesmo qualquer outro tipo de 

pacto de leitura, porque lhe são estranhos por natureza. Como refere Gilles Deleuze, o 

“artista é criador de verdade, porque a verdade não tem de ser atingida, encontrada nem 

reproduzida, tem de ser criada” (2006, pág. 190). 

 

 

 
Figura 9  Pedro Costa, Juventude em Marcha, 2006. 
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O risco de acreditar naquilo que se vê e nas representações daquilo que se vê é sempre 

nosso, como diz Bill Nichols. De modo análogo, Marc Augé declara que uma imagem é 

apenas uma imagem e que seja “qual for a sua potência, possui apenas as virtudes que se 

lhe atribuem. Pode seduzir sem alienar, na medida em que não haja todo um sistema 

consagrado a fazer dela um instrumento de descerebralização. A sorte da imagem não lhe 

pertence. Nem a nossa”. Como se deduz, a grande questão que se coloca a um artista e à 

arte é o da superação desta ordem instrumental que instaura um fluxo permanente e 

contínuo de actualidades, em que as imagens se sucedem numa lógica emética que 

impossibilita qualquer pensamento ou juízo moral. Voltando a Augé novamente, desafia 

este, quem “serão amanhã os resistentes? Todos os que, não renunciando à história 

passada nem à história por vir, denunciarem a ideologia do presente, da qual a imagem 

poderá ser um poderoso meio de transmissão” (1998, pág. 145). 
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2 | O PROJECTO SNUFF NA WEB 
 

A integração do projecto Snuff na Web justifica-se por vários motivos. O mais imediato 

prende-se com a intrínseca qualidade indexante que a Internet possui e com o facto de 

constituir um repositório virtualmente infinito de documentos. Com o advento da rede 

das redes, e tal como tinha acontecido com o cinema e anteriormente com a fotografia, o 

impulso inicial vai no sentido de documentar, catalogar e de mostrar o mundo. Este 

impulso catalogador acontece numa tal escala que explica a afirmação de Lev Manovich de 

que o “crescimento da Web, este corpus gigantesco e em permanente mutação, deu a 

milhões de pessoas um novo hobby ou profissão – indexação de informação” (2001, pág. 

225). Isto deu rapidamente origem a uma situação em que agora, como o próprio 

Manovich refere “o problema já não era como criar um novo objecto digital, como por 

exemplo uma imagem; o novo problema era como encontrar um objecto que já existe 

em qualquer lugar” (2001, pág. 35).  

 

Outro dos motivos prende-se com a responsabilidade do observador. Bill Nichols, 

referindo-se aos filmes e vídeos documentais, dizia que estes “estimulam a epistemofilia 

(um desejo de saber) na sua audiência” (2001, pág. 40). Entendo que a Web, e mais em 

particular a Web 2.0, concretamente através das redes sociais, também provoca esse 

mesmo interesse e curiosidade nos seus públicos. Esse desejo de ver, de conhecer, 

encontra-se aí ainda mais potenciado pela facilidade e diversidade daquilo que se vê e que 

se dá a ver. Acresce também o facto de que aquilo que se vê e que se dá a ver poder 

agora acontecer num contexto de total resguardo e anonimato, o que acaba por colocar 

uma grande ênfase em questões éticas. 

 

Uma outra razão tem a ver com o potencial especulativo em torno da existência, ou não, 

de um qualquer pacto de leitura próprio deste novo medium. É certamente muito 

problemático, se não mesmo uma impossibilidade, falar de um pacto de leitura quando, 

como muito bem referiu Manovich, “usamos agora os mesmos interfaces para trabalho e 

lazer, uma condição mais dramaticamente exemplificada pelos Web browsers” (2001, pág. 
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329). Como motivação final surge o desejo de busca de uma possível poética neste meio 

digital. 

 

 

 
Figura 10 Print screen do projecto Snuff. 

 

 

Todas as razões apontadas para a selecção da Web como meio para apresentação do 

projecto Snuff encontram eco nas palavras de Lev Manovich,: “Mas é também apropriado 

que queiramos desenvolver uma poética, uma estética e uma ética desta base de dados” 

(2001 pág. 219). 
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3 | O PROJECTO SNUFF 
 

 

 
Figura 11  Vídeo still do projecto Snuff. 

 

 

O projecto surgiu de uma vontade inicial de trabalhar sobre as possibilidades de 

representação do outro. Vontade essa que, como já foi explicitado na introdução, se 

enquadra numa das características principais do cinema documental, a atenção sobre os 

outros, e inscreve-se no “outrar” de que fala Hal Foster a propósito da viragem 

antropológica que afirma ter ocorrido nos últimos anos na arte: “Sem dúvida, o ‘outrar’ 

do eu é crucial para as práticas criticas na antropologia, na arte, e na política” (2005, pág. 

20).  

Como não desejava que esta representação do outro fosse apenas construída por um 

olhar exterior, que seria sempre o meu, procurei experimentar soluções que 

conseguissem que o próprio sujeito dessa representação também se envolvesse na 

construção da sua própria representação. Pretendia com isso alcançar uma representação 

com uma maior espessura vivencial. Pretendia também explorar o campo de 
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indeterminação que resultaria do facto de ter de trabalhar com imagens que não tinham 

sido registadas nem determinadas por mim. Esta situação levou a que os contornos deste 

projecto se fossem tornando progressivamente mais claros ao longo do tempo e a 

procura de sentido estivesse por um lado numa contínua construção e por outro muito 

vinculada ao processo. 

 

A sua concretização, como referi inicialmente, partiu de um contacto junto de um jovem 

imigrante de nacionalidade angolana a quem pedi que filmasse segundo os seus critérios e 

com um telemóvel que eu lhe iria fornecer, imagens do seu quotidiano e que partilhasse 

comigo algumas histórias da sua vida. Uma vez acordados os moldes em que se 

desenvolveria o projecto, esta pessoa começou a fazer inúmeros registos do seu dia-a-dia. 

Simultaneamente foram também sendo feitos registos de som e de imagem dos seus 

depoimentos. 

 

Partindo destas premissas iniciais, podem estabelecer-se várias relações com diversos 

modos de representação que se encontram presentes no cinema documental, tal como 

foram propostos por Bill Nichols. Pode estabelecer-se desde logo uma relação com o 

modo participativo, na medida em que o projecto envolveu uma certa relação de 

proximidade e obrigou, inevitavelmente, a uma permanente negociação quanto à forma 

como esses registos iam sendo feitos. Tal como no cinema vérité, a minha intervenção 

acabou por ser indutora de acções, por provocar o real. 

 

Relativamente aos registos resultantes do meu pedido, podem aqui ser convocados, ainda 

que de forma indirecta, dois modos de representação, concretamente os modos 

observacional e reflexivo. O modo observacional verifica-se, na medida em que o 

protagonista do projecto se limitou a assumir uma posição de observador, registando as 

acções com que se deparava sem, contudo, ter qualquer tipo de intervenção. Acrescente-

-se que, neste ponto, pode falar-se também da prática antropológica da auto-ethnography, 

tendo em conta que esses registos reflectem nas suas mais variadas dimensões as 

próprias vivências de quem filma e decorrem das suas próprias opções. O modo reflexivo 
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está também presente, na medida em que este projecto procura reflectir sobre a 

possibilidade de gerar um contrato de verdade e sobre quais os pactos de leitura que se 

estabelecem com o espectador num projecto de natureza artística. Essa reflexão faz-se 

através da convocação em simultâneo de diversos modos de representação 

documentarista, assim como através da publicação do projecto na Web. Ainda 

relacionável com o modo reflexivo é o facto de este projecto se pretender deceptivo, no 

sentido em que procura defraudar, a vários níveis, as expectativas geradas no espectador. 

Essa expectativas são frustradas pelo vacilar entre uma expressão de carácter plástico ou 

um registo de carácter documental, entre a possibilidade de construção de uma narrativa 

e a extrema dificuldade de a consumar devido à aleatoriedade dos percursos permitidos 

entre os vários registos audio e vídeo e à saturação progressiva de páginas que se verifica 

no ambiente de trabalho do computador. Essa decepção funciona aqui como um convite à 

reflexão e a uma fruição crítica. 

 

Tendo em conta que os registos feitos eram muito diversos, desde os realizados no 

interior da habitação até aos registos dos diferentes sítios por onde passava, optei pela 

imagens vídeo que se concentram no interior da habitação. Estas imagens, e a sua 

posterior exibição na web, acentuariam assim uma maior clivagem entre aquilo que é 

público e aquilo que é privado, aludindo deste modo ao conflito que se verifica nas 

sociedades contemporâneas entre os conceitos de público e de privado e que cujas 

fronteiras se encontram em acelerada redefinição. Abri no entanto uma excepção a dois 

registos. Ao vídeo que é apresentado na página inicial do projecto, em que uma imagem 

nocturna nos mostra um carro a sair do estacionamento que funciona como metáfora da 

condição de imigrante, aquele que está sempre de partida, e ao vídeo em que um outro 

imigrante do seu círculo de amizades nos acena sorrindo, dizendo adeus e que assim nos 

desafia e questiona sobre a possibilidade de apreensão do outro. Na edição das imagens 

escolhidas decidi separar os registos sonoros das respectivas imagens. Esta opção, da 

separação do som e da imagem, vai ao encontro da criação de outros acessos à obra e de 

um multiplicar contingente de leituras cruzadas entre os diversos registos. Fundamenta-se 

na pretensão de potenciar cada um desses meios discursivos, possibilitando a criação de 
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imagens a partir dos sons e de discursos a partir das imagens. No que respeita ao 

tratamento das imagens, decidi aplicar também um fade in e um fade out no princípio e no 

fim, de modo a suavizar a sua visualização em loop, e optei por apresentá-las em câmara 

lenta. Nas imagens em que existe a presença humana foi ainda aplicada uma ligeira 

desfocagem. 

 

 

 
Figura 12  Vídeo still do projecto Snuff. 

 

 

A opção pela aplicação de um fade in e um fade out no princípio e no fim de cada registo 

visa enfatizar a ideia de loop, pois como refere Manovich, este está muito associado quer à 

génese das imagens cinemáticas do século XIX (refira-se, por exemplo, os dispositivos 

Thaumatrope e Zootrope), quer à génese da tecnologia digital, decorrente das suas 

limitações originadas pelo binómio capacidade de memória / compactação de dados 

(Manovich, 2001). 

 

Zygmunt Bauman, partindo da ideia de George Steiner de “impacto máximo e 

obsolescência imediata”, descreve a comunicação contemporânea da seguinte forma: 
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“Impacto máximo, uma vez que num mundo ultra-saturado de informação a atenção se 

torna o mais raro dos recursos e só uma mensagem de choque (um autêntico Stoss no 

sentido heideggeriano), mais chocante do que a anterior, tem alguma probabilidade de a 

atrair (até ao choque da mensagem seguinte, entenda-se); e obsolescência imediata, porque 

o lugar da chamada de atenção tem de ser desimpedido assim que é ocupado, para dar 

lugar às novas mensagens que esperam a sua vez de irromper portas adentro” (Bauman, 

2007, p. 96). Neste ponto Bauman, introduz, para além da ideia muito debatida de 

obsolescência ligada aos dispositivos tecnológicos, a ideia de uma obsolescência que eu 

apelidaria de perceptiva. Com o recurso à câmara lenta procurei resgatar não só esse 

bem escasso que é a atenção, mas também a memória, pois a memória, como afirma 

Susan Sontag, “congela as imagens; a sua unidade base é a imagem individual” (2003, p. 

29). É de igual importância o sublinhar da noção de tempo que vai ao encontro do 

conceito deleuziano de imagem-tempo. Como este refere, era “preciso que a imagem se 

libertasse dos elos sensoriais motores, que deixasse de ser imagem-acção para devir uma 

imagem óptica, sonora (e táctil) pura” (Deleuze, 2006 p. 39). As imagens ópticas e 

sonoras puras, libertas de um vínculo ao sensorial motor, convergem directamente para o 

tempo e para o pensamento e fundam imagens reflexivas. 

 

A decisão de aplicar uma desfocagem às imagens em que existe presença humana resultou 

da constatação de que o registo de algumas destas imagens não foi inteiramente 

consentido. Existe mesmo uma sequência videográfica em que a máquina de filmar é 

rejeitada de forma explícita, o que suscita de imediato questões de ordem ética. Pelo meu 

manifesto interesse por este tipo de questões decidi usá-las. No entanto, recorri à 

desfocagem das imagens para assim preservar a identidade dos visados, assumindo assim 

que tratar com pertinência questões desta ordem implica frequentemente estar numa 

questionável fronteira e num arriscado equilíbrio. O efeito de desfocagem permite 

igualmente o estabelecimento de uma relação com as primeiras experiências pictóricas de 

carácter documental do início do século XX. 
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Figura 13 Vídeo still do projecto Snuff. 

 

 

Um dos objectivos do projecto passa pelo dificultar da percepção da sua própria 

totalidade e pelo dificultar de uma navegação linear pelas diversas páginas. Deste modo, o 

visitante é levado a construir uma narrativa que é de alguma forma frustrada, devido ao 

facto de permanecer na incerteza sobre a amplitude do projecto, e fazer opções de 

navegação que na verdade não controla. Com este propósito, os diversos registos áudio e 

vídeo foram disseminados por diversas páginas, ligadas entre si de forma aleatória. Para 

impedir uma intervenção directa sobre os endereços Web das páginas que pudesse pôr 

em causa estes propósitos, estes foram formados com a palavra snuff, seguida de uma 

sucessão casual de letras e de números. 

 

A apresentação deste projecto concretiza-se na Internet, pois esta, devido à sua natureza, 

relaciona-se com as questões documentais como se viu anteriormente. Na Internet, os 

documentos que se multiplicam exponencialmente, têm progressivamente passado de 

documentos essencialmente operativos para, com a Web 2.0, documentos desejantes de 

afectividade. São reflexos especulares de uma identidade e por vezes de um olhar 

particular em que a pura exibição, subtraída de experiências vividas, se exaure nesse acto. 
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A propósito do registo desenfreado de imagens que é continuamente feito pelos homens 

e da sua posterior exibição, Marc Augé diz o seguinte: “Que ousarão eles ver depois de 

tudo isto, e, sobretudo, que filmar? Chegam demasiado tarde a um mundo demasiado 

visto. Mas, apesar de tudo, continuam, tenazes, a filmar; a filmar o filme, se necessário: os 

flashes irrompem na sala obscura. Como se, por meio deste último reflexo, produzissem 

a prova de que ainda existem” (1998, p. 134). É nesse último reflexo, que não faz mais do 

que prova de uma existência, que eu situo muitas das páginas que proliferam nas mais 

variadas plataformas, como a do Hi5, da Blogger, ou do MySpace. 

 

A Web também tem sido um palco para a exibição de todo o tipo de violência, desde a 

infligida entre jovens até às difundidas pelo terrorismo global. Esta exposição massiva a 

todo o tipo de atrocidades tem-nos tornado progressivamente insensíveis. Zygmunt 

Bauman fala mesmo de um empobrecimento do real que o tornou desinteressante e que 

dada “a natureza dos media, as imagens de crueldade «forjadas», simuladas e encenadas 

são muito mais impressionantes, intensas e efectivamente «dramáticas» do que os 

documentos, por assim dizer, honestos «do que realmente aconteceu»” (2007, p. 156) 

Como resultado desta situação, Bauman faz menção a um processo gradual de 

adiaforização que se funda no “despojar as relações humanas da sua significação moral, 

furtando-as à avaliação moral, tornando-as «moralmente irrelevantes»” (Idem, p. 140). 

Assim, este processo de adiaforização consuma uma separação das acções humanas do 

juízo moral que lhes é inerente. Bauman exemplifica eloquentemente recorrendo à guerra 

do Golfo: “O general Schwarzkopf não precisava de se preocupar com o estado mental 

dos seus exterminadores de massa. Estes nunca olhavam as suas vítimas nos olhos, e 

contavam apenas pontos num monitor, não cadáveres. Os seus pilotos voltavam das suas 

operações de bombardeamento num estado de excitação e euforia: «Era tal e qual como 

no cinema», «Tal e qual como um jogo de computador».” (Idem, p. 157) De facto todos 

nós, nos dias de hoje, dificilmente escapamos à condição de voyeurs. Aquele que, num dos 

vídeos deste projecto, manifesta a sua rejeição da câmara recorda-nos incessantemente 

isso: somos todos voyeurs. 
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A publicação deste projecto num meio que por essência lhe é hostil, e que se revela, 

apoteoticamente, como o lugar da democratização de registos narcísicos como é a Web, 

fundamenta-se numa intervenção que Mario Perniola designa de homeopática. Na 

sequência da video-art enquanto instância essencialmente narcísica, tal como é defendida 

por Rosalind Krauss na sua obra Video: The Aesthetics of Narcissism, Perniola defende, 

como forma de superação homeopática, o seguinte: “É no interior da rede de sistemas, e 

não nalguma utopia, nalgum não-lugar, que o desafio se vai realizar. A alternativa ao 

homem-espelho das vídeo-culturas será ainda um homem-espelho, que apenas algo de 

infinitamente pequeno diferenciará por completo do primeiro” (Perniola, 1994, p. 55). A 

procura desta diferença infinitamente pequena constitui um desafio que incorpora e 

assume o risco da sua possível diluição na rede. Pois, como salienta Deleuze, é “a 

imagem-tempo que apela para um regime original das imagens e dos signos, antes que a 

electrónica o desperdice ou, pelo contrário, o relance” (2006, p. 341). 

 

 

 
Figura 14 Print screen do projecto Snuff. 

 

 

Esta superação homeopática associa-se a uma vontade de experimentar e especular sobre 

as tecnologias digitais e, neste projecto em concreto, sobre as plataformas Blogger e 
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Google Video. Tendo em conta a minha formação de base em artes plásticas e recorrendo 

aos meus incipientes conhecimentos de HTML, parti do código pré-determinado pela 

Blogger e, de uma forma muito experimental, alterei o layout das páginas. Gerei 

certamente muito código redundante que se poderá apelidar de sujidade numérica. No 

entanto, isto não é algo de absolutamente estranho a este meio. Em virtude da necessária 

compactação de dados é possível estabelecer um paralelismo entre as artes plásticas e a 

linguagem computacional, pois como refere Manovich, a compactação com perdas torna a 

degradação e o ruído como algo inerente, e não imprevisto, a um meio supostamente 

puro e perfeito. (Cf, Manovich, 2001, pág. 55). Mas aquilo que é essencial na relação de 

um artista com qualquer tecnologia é o questionamento das suas pré-determinações 

operativas e conceptuais. Arlindo Machado, partindo de uma leitura de Vilém Flusser, 

corrobora esta ideia dizendo que o que um artista faz, “em vez de submeter-se 

simplesmente a um certo número de possibilidades impostas pelo aparato técnico, é 

subverter continuamente a função da máquina de que ele se utiliza, é manejá-la no sentido 

contrário de sua produtividade programada. Talvez até se possa dizer que um dos papéis 

mais importantes da arte numa sociedade tecnocrática seja justamente a recusa 

sistemática de submeter-se à lógica dos instrumentos de trabalho, ou de cumprir o 

projecto industrial das máquinas semióticas, reinventando, em contrapartida, as suas 

funções e finalidades” (Machado, 1999, p. 37-38). A forma como actuei sobre a linguagem 

Web encontra-se também enquadrada pelas ideias produzidas por Bragança de Miranda 

em volta da defesa da experimentação como sendo essencial a uma crítica da Razão Medial 

contemporânea. Bragança de Miranda afirma, em relação à instantaneidade comunicativa da 

cultura digital, que pensar “torna-se difícil quando é abolida a distância relativamente à 

imediaticidade, seja da «natureza» seja do «real». E a imediaticidade ameaça. É na 

interrupção dos automatismos, no enlentecimento das velocidades, na hibridação dos 

meios e dos espaços, que se pode garantir uma distância mínima, mas fundamental” 

(Miranda, 1999, p. 318). 
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Figura 15 Vídeo still do projecto Snuff. 

 

 

A procura de uma possível poética na Web constitui também uma das linhas especulativas 

fundamentais deste projecto. Nesse sentido, a ideia deleuziana de prega sintetiza aspectos 

que são centrais neste projecto. Para Deleuze, a mentalidade barroca e a ideia da prega 

com a primazia dada ao presente e à realidade dão lugar, nas palavras de Perniola, a um 

contexto em que a “razão filosófica funde-se assim com a razão poética e com a razão 

social, num presente carregado de passado e grávido de futuro” (1994, p. 23). Entendo 

também que a ideia da prega se pode relacionar com a World Wide Web e com a 

progressiva e inexorável compactação do mundo em dados. Tal relação torna-se clara 

depois da leitura das seguintes reflexões produzidas por Perniola ainda à volta da prega. 

Para este autor “o pensamento da prega propõe a imagem de um mundo não vazio, mas 

cheio, ou melhor, cheiíssimo, apinhado, repleto, em que existe um máximo de matéria 

para um mínimo de extensão. A metáfora da prega significa justamente esta plenitude: e 

tal é o mundo barroco, em que todas as coisas são dobradas para ocuparem o menor 

espaço possível; tal é o mundo contemporâneo, em que tudo é dado desde já no 

presente, tudo está disponível aqui e agora e nada falta” (Perniola, 1994, pág. 21-22). A 
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Internet, devido à sua oceanicidade e à sua virtualmente infinita extensão, permite 

acreditar que, apesar dos cada vez mais poderosos motores de busca, é possível 

permanecer numa existência em potência e num permanente devir. Mais uma vez é 

possível estabelecer uma analogia com a ideia de prega e com a sua fluidez, elasticidade e 

com os seus recantos e esconderijos da alma, tal como é referido por Perniola a respeito 

de Leibniz (1994, p. 21), assim como, e apoiando-se agora na obra de Baltazar Gracián, 

com a ideia de que “é a prega que não recusa a explicação, mas a adia, por pensar que a 

virtualidade abrange maior plenitude do que a actualidade” (idem, p. 40) 

 

Numa relação cada vez mais empobrecida com o real, como referiu Zygmunt Bauman, 

ainda é possível falar de relação indexical com o mundo? Será que essa relação se perdeu 

no meio de tanta mediação e remediação, como aludiram Jay David Bolter e Richard 

Grusin? O protagonista do filme documental Viagem a Lisboa (1994), de Wim Wenders, 

no decurso das interrogações que levanta sobre as capacidades - ou incapacidades - do 

cinema dos nossos dias em representar a realidade, decide filmar sem olhar através da 

câmara de filmar. Segundo Perniola, a “experiência baseia-se no pressuposto de que tais 

imagens têm uma relação mais essencial com aquilo que representam: «Uma imagem não 

vista está em perfeito uníssono com o mundo!»”. E continua mais à frente: “Entre a 

cidade e a imagem cinematográfica não há mais representação nem mimese, mas total 

identificação: o operador de câmara e o espectador desaparecem ambos, deixando que o 

objecto e a sua imagem se conjuguem sem mais serem contaminados pelo olhar humano” 

(Perniola, 2006, p. 64). Sem essa radicalização retórica de Perniola, as imagens e os sons 

do meu projecto perseguem de igual modo esse vínculo perdido com o real. 

Estabelecendo um paralelismo entre o Eu preferiria não fazer do escrivão Bartleby, do 

conto de Herman Melville, também eu preferia que as minhas imagens e os meus sons 

incorporassem uma invisibilidade em potência, que não recusassem a sua visibilidade mas 

apenas a adiassem, que pudessem em qualquer momento permanecer esquecidos numa 

qualquer sombra numérica. Para tal, e como entrada neste projecto, apenas é fornecido 

um endereço Web que levará os visitantes a navegar de forma aleatória pelos diversos 

registos vídeo e áudio. Como o espectador desconhece a extensão e a estrutura do 
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projecto é crível admitir que, para os menos resistentes, algumas páginas se percam na 

rede. 

 

 

 
Figura 16  Orson Welles, Don Quijote, 1992.  

 

 

Terminaria com uma citação de Giorgio Agamben que condensa de forma irredutível 

algumas das questões essenciais que atravessam este meu projecto. Acerca do filme 

inacabado, Don Quijote (1992) de Orson Welles, escreveu o seguinte: 

 

“Que devemos fazer com as nossas imagens? Amá-las, acreditar nelas, a tal ponto que 

temos de as destruir, falsificar (talvez seja este o sentido do cinema de Orson Welles). 

Mas quando no fim, elas se revelam ocas, inatingíveis, quando mostram o nada de que são 

feitas, só então podemos descontar o preço da sua verdade, compreender que Dulcineia 

– que salvámos – não pode amar-nos” (Agamben, 2006, p. 136). 

 

 

 



 

 39 

4 | CONCLUSÃO 
 

Terminado este projecto de carácter artístico importa agora fazer uma reflexão global 

sobre a investigação teórica e prática efectuada, nos seus mais variados aspectos. 

Perceber a relevância que teve no desenvolvimento da minha prática artística e na 

contribuição para a clarificação do territórios operativos e conceptuais em que este 

projecto se inscreveu, em particular o do cinema documental e o da cultura web. 

 

Para a estruturação e enquadramento deste projecto, foram convocados vários 

pensadores da contemporaneidade, que  contribuíram para uma maior problematização 

crítica em torno do projecto emprestando-lhe uma maior espessura conceptual. Este 

envolvimento, ao qual recorro habitualmente, sublinha a ideia de ensaio associada à minha 

prática artística. Ao longo deste projecto foram abordadas várias questões e ideias que 

poderiam, por si só, funcionar como um núcleo investigativo. Entre estas destacaria a 

ideia de cinema filosófico avançada por Mario Perniola, cujo estudo poderei encetar num 

futuro próximo. Ainda assim, espero que este projecto, bem como a investigação teórica 

realizada, possam revelar-se úteis para outros artistas ou demais interessados pelas 

matérias aqui tratadas. 

 

Como já foi referido na parte introdutória deste relatório, este projecto iniciou-se a 

partir da constatação da existência de um conjunto de premissas afins entre a prática 

artística que tenho vindo a desenvolver e o cinema documental. Daí que esta investigação 

teórica tenha principiado pelo estudo do cinema documental, da sua génese e das suas 

expressões ao longo do tempo, assim como de questões que lhe são intrínsecas como a 

dimensão ética e os protocolos de comunicação que estabelece. O conhecimento 

adquirido nesta matéria foi essencial para as opções metodológicas que foram seguidas e 

para uma aplicação mais esclarecida dessas mesmas metodologias. Esta pesquisa em torno 

do documentarismo serviu também para proporcionar um melhor entendimento sobre o 

território de confluência entre as artes visuais e o cinema documental. Desde o início que 

ambição não era a de estabelecer as fronteiras desse território, pois seria certamente 
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uma tarefa destinada ao fracasso, mas de o mapear através do conhecimento das práticas 

e dos conceitos que de algum modo são partilhados. Mapeamento esse que nunca estará 

terminado, pois como ficou perceptível ao longo deste relatório, tal como a arte 

contemporânea, também o cinema documental opera num campo expandido em que os 

seus limites são continuamente questionados e se encontram em permanente redefinição. 

Neste aspecto, o caso do cinema produzido em volta do manifesto Dogma 95 é 

paradigmático, pois este manifesto vertido num voto de castidade, como já foi 

anteriormente aludido, apesar de defender princípios que estão em maior ou menor grau 

presentes em muitos registos documentais e da bondade dos propósitos, introduz um 

conjunto muito preciso de restrições a que os realizadores se submetiam, terá sido 

provavelmente esse excessivo confinamento conceptual e operativo que acabou por ditar 

o seu esgotamento. 

 

O contexto actual da arte contemporânea é atravessado em grande medida, de forma 

implícita ou explicita, por práticas e metodologias vindas do campo da antropologia e das 

ciências sociais, tal como foi descrito por Hal Foster. Se por um lado, a procura de um 

outro na sua singularidade encetada neste projecto, recorreu, para o seu registo, a 

práticas resultantes do estudo do cinema documental (cujas fronteiras oscilavam entre as 

práticas especificas de um documentarismo de carácter estritamente antropológico e as 

experiências de carácter eminentemente artístico), por outro lado, com a publicação 

desses mesmos registos na internet procurou-se um confronto crítico e a sua 

possibilidade de sobrevivência num meio que tudo nivela e neutraliza, assim como a 

possibilidade de instauração de uma poética própria a esse meio. 

 

Na época dos descobrimentos, o interesse pelo outro cultural e o fascínio provocado 

pelo conhecimento de realidades desconhecidas e estranhas, manifestou-se através da 

exibição dos mais diversos objectos, trazidos de outros continentes pelos navegadores 

europeus, nos designados gabinetes de curiosidades. Curiosamente, também hoje 

navegamos, mas na Web, e exibimo-nos sob a forma de textos, sons e imagens. Assim, e 

em particular a Web social, transformou-se num gigantesco gabinete de curiosidades em 
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que o outro já somos nós e em que o excesso de exposição impossibilita a apreensão de 

qualquer singularidade, devolvendo-nos apenas representações que, por esse mesmo 

excesso, induzem a uma curiosidade auto-satisfeita que dispensa o olhar. 

Inconscientemente, este processo de exibição nestes novos gabinetes de curiosidades a que 

assistimos e que constituem as mais diversas plataformas que edificam a Web social, mais 

não é que um processo de auto-etnografia, o que faz com que este projecto se situe num 

segundo grau deste processo. A internet e as redes sociais em particular potenciaram 

uma auto-etnografia numa versão atomizada, na medida em que já não é o reflexo de uma 

cultura colectiva mas de um eu narcísico que aqui se trata. Aliás, e tendo em conta que 

este processo de auto-etnografia não é consciente, faz com que, na verdade, se verifique 

um processo perverso em que as pessoas se oferecem como alvo de vigilância, que no 

fundo funciona como um panóptico (Michel Foucault, 2004) invertido. Assiste-se assim a 

um inédito, irónico e paradoxal movimento em que liberdade e controlo se conjugam 

num percurso solidário. 

 

Desta situação ressalta a necessidade e a importância da crítica deste medium, na esteira 

de Vilém Flusser, tal como já foi anteriormente mencionado noutro momento deste 

relatório. Isto não pressupõe a defesa de uma clivagem entre a arte e a tecnologia, mas 

sublinha apenas a necessidade de se reflectir sobre as suas ferramentas e em particular 

sobre os seu usos. Sobre esta questão, já nos anos 60 do século precedente, Susan 

Sontag, num ensaio intitulado Uma cultura e a nova sensibilidade, considerava ser ilusório 

um pretenso conflito entre arte e ciência. Referia mesmo que existiam muitos pontos de 

contacto entre ambas, e que a diluição das fronteiras disciplinares que então se começava 

a desenhar, com um crescente recurso à tecnologia pelas artes, configurava uma  situação 

inédita a que designava de nova sensibilidade (2004, p. 344). Exprimiu também uma ideia 

que me parece fundamental aqui referir, a de que uma “tal arte é, em princípio, 

experimental – não por desprezo elitista por aquilo que é acessível à maioria, mas 

precisamente no sentido em que a ciência é experimental.” (Idem, p.346). 
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O projecto Snuff procura através da manipulação do código web, da separação do som da 

imagem, da desfocagem de algumas imagens e do recurso ao slow motion dos registos 

videográficos, ser uma obra de resistência poética ao fluxo imparável, redundante e 

progressivo de sons e imagens, que mitiga a reflexão e a fruição a que assistimos de uma 

forma generalizada nas sociedades contemporâneas, e em particular na internet. Por 

oposição a uma consumo incessante, que funciona numa lógica cumulativa. Esta vontade 

arquivista de tudo acumular e concentrar não é nova. Como menciona Michel Foucault, 

no seu texto De outros espaços, as heterotopias cumulativas do tempo, as bibliotecas e os 

museus, são “típicas da cultura ocidental do século dezanove” (Foucault, 1967). Passados 

cem anos voltamos a viver uma nova loucura enciclopedista, repetindo-se agora a 

História enquanto farsa numérica. 

 

 

 
Figura 17 Print screen do projecto Snuff. 

 

 

“O que é importante hoje é recuperar os nossos sentidos. Temos de aprender a ver mais, 

a ouvir mais, a sentir mais.” afirmou Susan Sontag (Idem, p. 32). Espero que este meu 

projecto tenha de alguma forma propiciado o resgate dos nossos sentidos, tal como foi 

enunciado por Susan Sontag, que mais não é do que o experienciar da nossa própria vida.  
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Por fim, não poderia deixar de referir um aspecto que me parece ser pertinente e que 

não foi naturalmente tratado neste relatório, por não ser uma matéria directamente 

ligada ao projecto, e que tem a ver com o carácter irredutível da obra de arte. Essa 

irredutibilidade, que se consubstancia nos exactos termos em que um projecto artístico 

não se pode reduzir a um conjunto de interpretações e de enquadramentos teóricos e 

críticos, depende acima de tudo das qualidades que lhe são intrínsecas. Não se trata de 

defender a inefabilidade da obra de arte, nem de questionar a pertinência de relatórios 

como este, mas de reclamar o direito à obra de viver e sobreviver, independentemente 

das ideias e das considerações feitas, neste caso, pelo artista sobre a sua obra. Concluiria 

agora este relatório com uma frase que Susan Sontag (Idem, p. 27) cita e que é dita por 

um personagem do filme O Silêncio (1963) de Ingmar Bergman: 

 

“Nunca confies no contador, confia no conto” 
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ANEXOS 
 

ENDEREÇOS DO PROJECTO SNUFF 

 

http://snuff-rp7xv2si.blogspot.com/        (página de entrada do projecto) 

http://snuff-rsg9th2v.blogspot.com/ 

http://snuff-ranf5hv3.blogspot.com/ 

http://snuff-rwel5kq4.blogspot.com/ 

http://snuff-rq2k9sli.blogspot.com/ 

http://snuff-r6cme9nz.blogspot.com/ 

http://snuff-rs2gh3lm.blogspot.com/ 

http://snuff-ryz7vi8u.blogspot.com/ 

http://snuff-r37di4ut.blogspot.com/ 

http://snuff-rj5v0i4a.blogspot.com/ 

http://snuff-rif1yi7b.blogspot.com/ 

http://snuff-re2fk0i3z.blogspot.com/ 

http://snuff-rmt6r9lan.blogspot.com/ 

http://snuff-rb2zt79u.blogspot.com/ 

http://snuff-rsd44wt8.blogspot.com/ 

http://snuff-rfd84w16.blogspot.com/ 

http://snuff-r33u24uz.blogspot.com/ 

http://snuff-r5vv9huj.blogspot.com/ 

http://snuff-rm1w9vx0.blogspot.com/ 

http://snuff-rgg3x7v0.blogspot.com/ 

http://snuff-r44hdu2i.blogspot.com/ 

http://snuff-rk222p0s.blogspot.com/ 

http://snuff-rzl3p4pi.blogspot.com/ 

http://snuff-rc33krt1.blogspot.com/ 

http://snuff-ruutu7ge.blogspot.com/ 

http://snuff-r52w88ii.blogspot.com/ 
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