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A idade maior do cinema está 
na infância e ensina a olhar o mundo 

Bergala, ex-editor dos Cahiers du Ci-

néma e conhecido pelo seu trabalho 

crítico sobre os fi lmes de Jean-Luc 

Godard, tal como pela organização 

de várias exposições ligadas a ci-

nema (entre as quais Victor Erice: 

Abbas Kiarostami — Corresponden-

ces, no Centro Pompidou, Paris), é 

também dos críticos que mais têm 

investido na relação entre cinema 

e infância. Não fosse este, precisa-

mente, um dos motivos mais fortes 

na história do cinema do seu país. 

“Em França, quando os cineastas 

fazem o seu primeiro fi lme, come-

çam muitas vezes pela infância”, 

diz ao PÚBLICO. E lembra casos pa-

radigmáticos: “François Truff aut, 

que fez Os 400 Golpes [1959] e pas-

sou depois para histórias de adul-

tos, Maurice Pialat [L’enfance nue, 

1968], ou ainda Jean Vigo [Zero em 

Comportamento, 1933].” 

Na Cinemateca Portuguesa, Ber-

gala apresenta, a partir de hoje e 

até sexta-feira (sempre às 18h), a sua 

escolha de fi lmes que olham para o 

mundo através dos primeiros anos 

da vida, ou seja, daqueles que for-

mam o seu berço original. 

“Para os realizadores, as perso-

nagens de crianças permitem reen-

contrar uma relação com o mundo 

numa altura em que as sensações 

são mais vivas”, diz-nos. “Olhar pa-

ra o mundo torna-se num gesto mais 

forte do que quando nos sentimos 

usados pelos nossos hábitos adul-

tos. E ao fazê-lo através dos olhos de 

uma criança, os cineastas lembram-

se de qual era a sua relação com o 

mundo nesse momento.” 

E nós, enquanto espectadores, 

podemos reencontrar a nossa ino-

cência perdida para voltar a cres-

cer no cinema. “Na infância, temos 

menos consciência sobre o nosso 

corpo do que quando somos adul-

tos, e quando estamos sentados nu-

ma cadeira de uma sala de cinema, 

acontece o mesmo: as sensações são 

mais fortes”, diz-nos Bergala. Por 

essa intensidade própria do olhar 

infantil, os cineastas não só se vê-

em recuar no tempo, mas também 

se enriquecem “para explicar a sua 

relação com o mundo no momento 

em que são adultos”. 

“Isso é claro em Mes petites amou-

se, justamente, num dos motivos 

mais fortes dos fi lmes de infância 

— uma ameaça à nossa pureza e ao 

olhar com que vivíamos. “O mal é 

um assunto muito forte [nesses fi l-

mes]”, explica Bergala. “Quando 

as crianças são confrontadas com 

o mal, é [um elemento] inexplicá-

vel, opaco... Em O Tesouro de Barba 

Ruiva [hoje; Fritz Lang, 1955] e Um 

Mundo Perfeito [dia 19; Clint Eas-

twood, 1993], vemos um adulto 

que não é da família da criança a 

fazer aquilo que os pais não fariam: 

expõe a criança ao mal, à sexuali-

dade, e à violência, o que faz com 

que a criança tenha de crescer mais 

depressa. Ela sente-se menos pro-

tegida do que se tivesse fi cado num 

ambiente familiar que, por defi ni-

ção, é protector e pedagógico.”

Por outro lado, adultos e crianças 

surgem também nesses fi lmes como 

pares aliados contra um mundo de 

caos e incompreensão, feito de re-

gras rígidas destinadas a sufocar os 

desejos com que crescemos.

Olhar onde cabe o mundo
Se é na infância que vemos o mun-

do a uma escala maior — à escala 

da grandeza dos sentimentos —, é 

no tamanho de uma tela de cinema 

que a vamos reencontrar de forma 

mais fi el. 

Para Bergala, isso é claro em On-

de fi ca a Casa do meu Amigo?, de 

Kiarostami (1987; dia 21). “Existe o 

mundo normal dos adultos que faz 

com que entre aquelas duas aldeias 

exista um passeio de 20 minutos a 

pé. Mas como os adultos proibiram 

aquela criança de ir à outra aldeia 

[Ahmed levou, por engano, o cader-

no da escola a um amigo e quer de-

volvê-lo], para ela, é como se fosse 

ir até aos Estados Unidos. Quebrar 

essa distância acaba por ser uma 

experiência fundadora.” E mostra 

que, aos simples olhos de um adul-

to, o cinema pode fazer-nos com-

preender o lugar das crianças. 

“Uma coisa que, para um adulto, 

pode não ter interesse, para uma 

criança pode ser uma experiência 

emocional extremamente forte”, 

diz-nos Bergala. “Kiarostami disse-

me: não existem diferenças entre 

uma criança que chora porque per-

deu um objecto e uma outra que 

chora porque perdeu alguém da 

família. A angústia de uma criança 

não se mede como a de um adul-

to, e é por isso que os pais dizem 

muitas vezes às crianças ‘para com 

isso, não é nada’, e não vêem que 

a angústia dela não é proporcional 

à sua causa.”

É Ponette (1996), de Jacques 

Doillon (dia 20), que faz descer es-

se olhar adulto ao nível das crian-

ças, contrariando a tendência de 

infantilizar, precisamente, o univer-

so delas, e mostrando-o com a ver-

dadeira gravidade que nele existe 

—  com personagens inteiras. “O gol-

pe de génio de Jacques Doillon está 

no facto dos adultos não poderem 

fazer nada em relação ao luto que 

essa rapariga vive [Ponette perdeu 

a mãe e não aceita a sua morte]. Há 

um momento, no fi lme, em que já 

nem olhamos para eles, estão todos 

fora de campo. E é a comunidade 

de crianças que salva a rapariga e 

permite-lhe fazer o luto. Isso é ra-

ríssimo.” E faz com que o cinema, 

na infância, nos ajude também a 

compreender a vida adulta. 

“[A presença da infância no ci-

nema] é algo que continua no tem-

po. À medida que o mundo se torna 

mais complicado e duro, o recurso 

à infância torna-se cada vez mais 

numa maneira de os cineastas acre-

ditarem naquilo que fazem.” E re-

encontrarem, também, uma crença 

na vida.

A Cinemateca Portuguesa está a dedicar o mês de Fevereiro aos fi lmes que olham para  o mundo através das 
crianças. A partir de hoje, Alain Bergala, crítico francês, estará em Lisboa para apresentar as suas escolhas
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reuses (1974) de Jean Eustache [dia 

22] — é como se o realizador nos 

dissesse: eis a razão por que me 

tornei cineasta.” 

Nesse fi lme, Eustache, um dos 

cineastas mais fortes a surgir de-

pois da nouvelle vague, recorda as 

suas memórias de adolescência e a 

descoberta do mundo adulto, algo 

tocado pelo desejo, pelo amor, e 

pelo fracasso das expectativas cria-

das no mundo infantil da ilusão, um 

sentimento que apenas reencontra 

nas idas frequentes ao cinema. A 

fricção com o mundo adulto torna-

Ponette (1996), de Jacques Doillon, e Mes petites amoureuses (1974), de Jean Eustache
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