
Sinopse 

Surrealismo: enfatiza o papel do inconsciente na actividade criativa. Um espaço 

monótono, uma conversa pacata e calma, oito personalidades comuns e um filme que 

não foge à regra. Será demasiado simples? 

Num espaço onde o abstracto ganha fundamento, a poesia por vezes pode ser falaciosa e 

a conclusão ainda mais abstracta. 
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Sonoplastia 

Som 1 Voz-off da discussão entre as personagens  

Som 2 Música de fundo constante 

Som 4 Áudio das declamações dos poemas de cada personagem 

Som 3 Música de fundo apenas para os momentos das declamações 

 

 

Acção 

Encontro baseado no conceito do absurdo, conversa profunda sobre assuntos que 

normalmente não o são. Discussão sobre um tema, sem nunca o revelar. Mistério 

mantido até ao final do filme. Propósito de dar profundidade a algo que não tem essa 

profundidade e tornar o absurdo normal gerando uma reflexão sobre a necessidade dessa 

mesma reflexão. 



 Descrição Sonoplastia Observações 

Cena 1 Apresentação e 

apreensão da 

dimensão espacial 

Som 2 Local: Loucos e 

Sonhadores 

Cena 2 Apresentação e 

apreensão da 

dimensão humana 

Som 2 As personagens vão 

enchendo o local 

que se encontra 

vazio 

Cena 3 Apresentação da 

problemática 

Som 1 e 2 Início da acção e 

discussão que se 

desenrolará sempre 

de forma poética 

Cena 4 Personagem 

acciona recitação 

do poema 

Som 3 e 4 Feito através de 

objecto pessoal 

Cena 5 Reflexão profunda 

por parte das 

personagens sobre 

o problema inicial 

Som 1 e 2 Três personagens 

intervêm neste 

diálogo  

Cena 6 Comentário 

machista por parte 

de uma personagem 

Som 1 e 2  

Cena 7 Discussão sobre 

feminismo 

Som 1 e 2  

Cena 8 Comentário sobre 

religião 

Som 1 e 2  

Cena 9 Personagem  

exalta-se 

Som 1 e 2  

Cena 10  A mesma 

personagem 

acciona recitação 

do poema 

Som 3 e 4 Feito através de 

objecto pessoal 

Cena 11 Comentário sobre 

liberdade 

Som 1 e 2  

Cena 12 Discussão sobre o 

mesmo tema 

Som 1 e 2  

Cena 13 Duas personagens 

accionam recitação 

do poema 

Som 3 e 4 Feito através dos 

objectos pessoais 

Cena 14 Pausa na discussão 

da problemática 

central e reflexão 

sobre o sonho 

Som 1 e 2  

Cena 15 Personagem 

acciona recitação 

do poema 

Som 3 e 4 Feito através de 

objecto pessoal 

Cena 16 Personagens voltam 

à discussão central  

Som 1 e 2  



Cena 17 Comentário sobre 

doenças terminais  

Som 1 e 2 Feito por parte da 

personagem 

portadora da 

doença 

Cena 18 Discussão sobre 

esse tema 

Som 1 e 2  

Cena 19 Personagem 

acciona recitação 

do poema 

Som 3 e 4 Feito através de 

objecto pessoal 

Cena 20 Comentário sobre a 

passagem do tempo  

Som 1 e 2  

Cena 21 Discussão 

nostálgica sobre a 

efemeridade da 

vida 

Som 1 e 2  

Cena 22 Duas personagens 

accionam recitação 

do poema 

Som 3 e 4 Diálogo entre 

poemas 

Cena 23 Conclusão da 

problemática pelo 

grupo 

Som 1 e 2  

Cena 24 As circunstâncias 

alteram o resultado 

 Som 1 e 2  

Cena 25 Cena final Interrupção brusca 

do som 2 

Algo surrealista/ 

Não expectável 

 

 

Referências  

Planos de câmera 

“You’ve got to hide your love away” - The Beatles (Videoclip) 

“My kind of woman” - Mac DeMarco  

Reservoir Dogs - Opening Scene 

 

Filmes 

Hateful Eight - Quentin Tarantino (2015) 

12 Angry Man - Reginald Rose (1957) 

 



Surrealismo 

Teatro do absurdo  

Arshile Gorky  

 

O surrealismo é um movimento artístico e literário que teve origem em Paris na década 

de 1920. Este encontrava-se inserido no contexto das vanguardas que vieram a definir o 

modernismo. Reúne artistas que estiveram ligados ao dadaísmo, ou seja, o movimento 

artístico que tem como conceito apresentar objectos do quotidiano fora do seu contexto 

normal; que apresenta alguma irreverência; que tenta combater as formas de arte 

institucionalizadas e que dá ênfase ao absurdo e a conteúdos sem lógica. Assim, o 

surrealismo propõe uma combinação do representativo, do abstracto, do irreal e do 

inconsciente. Segundo os próprios artistas, a arte deve conseguir libertar-se das 

exigências que a lógica e a razão propõe e ir para além da consciência, tendo como 

objectivo expressar o mundo do inconsciente e do sonho. 

Assim, tendo em conta aquilo que surrealismo significa, decidimos tomar conta do 

conceito e transportá-lo para aquele que será o nosso filme. O surrealismo está presente 

nos mais diversos tipos de arte, sendo que o cinema é um deles, apesar de não ser aquele 

onde exista maior concordância entre artistas e pensadores. Entre os primeiros 

realizadores influenciados por estes movimentos a usar a abstracção no cinema contam-

se Hans Richter (1888 – 1976) e Viking Eggeling (1880 – 1925), Marcel Duchamp, e 

Dudley Murphy (1897 – 1968), que influenciados pela nova pintura filmaram usando 

inovadoras técnicas de fotografia. 

 

“Um Cão Andaluz”- Luis Buñuel e Salvador Dalí (1929) 

Umas das obras cinematográficas claramente influenciada por este conceito e que é 

bastante conhecida é “Um Cão Andaluz” (Un Chien Andalou, 1929) de Luis Buñuel e  

Salvador Dalí, que já tive a oportunidade de ver. De imediato, no primeiro minuto de 

filme aparece Buñuel a fumar um charuto e a afiar uma navalha. Com esta, este vai 

cortar o olho daquela que será a protagonista. Assim, a base do movimento é 

apresentada ao espectador logo de início, havendo assim uma quebra da realidade, uma 

quebra daquilo que liga o interior ao exterior. O próprio filme não segue uma ordem 

linear, deixando o espectador confuso. Mais à frente no filme, há uma cena em que da 

mão de uma das personagens começam a sair formigas, remetendo para a sensação de 

“formigueiro” que no contexto histórico do surrealismo se relaciona com o facto de 

alguém não aguentar viver na sociedade em que se insere e querer acabar com a mesma. 

Contudo, muitas das cenas do filme e o seu significado dependem do espectador e da 

sua interpretação, o que também faz parte desta corrente surrealista. 

 



“The Holy Mountain” - Alexandro Jodorowsky (1973) 

 

Outro filme que tem influências surrealistas é o “The Holy Mountain”(1973)  de 

Alejandro Jodorwsky. Este é um filme um pouco psicadélico, mas que para alguns tem 

algum sentido. As cores utilizadas tanto no cenário como na caracterização das 

personagens vai mudando, mantendo-se sempre um carácter forte e mais uma vez 

psicadélico. O filme aborda, de maneira diferente e invulgar, diversos temas como a 

igreja, regimes totalitários, a opressão feminina e até ideais de beleza. O próprio 

realizador afirmou para uma revista que: 

“ (…) Símbolos podem ser muito perigosos. Quando utilizamos a linguagem normal, o 

espectador pode defender-se pois nossa sociedade é uma sociedade linguística, uma 

sociedade semântica. Mas quando alguém começa a falar, não com palavras, e sim 

apenas com imagens, as pessoas não se podem proteger. E é por isso as pessoas amam 

ou odeiam este filme. É impossível ficar indiferente.” 

O protagonista desta história surge como um homem qualquer. Ou alguém tão comum 

que preserva uma ignorância quase infantil, ainda imaculada. Vive no meio do caos de 

uma grande metrópole e um dia ele chega a uma torre onde vive um mago. Aí, ele vai 

passar por uma série de situações e rituais que o prepararão para a sua verdadeira 

missão: alcançar a Montanha Sagrada. 

Contudo, a intenção de Jodorowsky é propor que o espectador volte a encantar-se mais 

com as perguntas do que com as respostas e o que realmente importa não é o final da 

história nem se esta tem um seguimento, mas sim aquilo que o filme vai transmitindo. 

 

Assim, dentro de este contexto que é o surrealismo, estas foram duas das grandes 

inspirações cinematográficas que basearam o nosso tema.  

Contudo, o sonho e a filosofia de Freud também foi algo que nos interessou e que 

nos levou à ideia de trabalhar o surrealismo como algo também ligado ao sonho e 

ao absurdo. Assim, o conceito do filme é tentar retractar uma discussão que pegue 

naquilo que habitualmente é absurdo e torná-lo comum, através de uma conversa 

profunda. Quanto ao surrealismo, no filme, os objectos ganharão vida e as 

personagens estarão caracterizadas de forma estranha. Quanto aos objectos, cada 

um das personagens terá um objecto pessoal que, a uma determinada altura do 

filme, ganhará vida própria assim como os objectos que estão dispostos no cenário 

do filme, cuja posição no espaço será completamente oposta aquela que 

usualmente se vê. 


