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VISÃO DE UMA HIPÓTESE  

DO COMUM A PARTIR  

DO CINEMA E DO CINEMA 

DOCUMENTAL

TAMBÉM NO MEXE.

Gosto de olhar o documentário como um dos membros 
mais vivos da Sétima Arte. Pelas suas pesquisas  
e registos, encontramos resumos 
da humanidade numa proximidade 
em “carne viva”, a clarificação de 
posicionamentos e a possibilidade 
de perspectivar a diversidade que 
se produz nas convivências, num 
ângulo mais directo. Com alguns 
documentários, abre-se a mente de 
uma forma mais consciente das 
mil paisagens e possibilidades de 
ensaiar as nossas interpretações neste espaço 
único que é a tela da nossa existência.

Todo este processo é colaborativo, é a Arte 
na arte de estar viva! Por vida do cinema ou do 
documentário, acedemos a uma leitura do mundo e 
da cidade a partir do quem/ o que somos. Em todo 
este pensamento, ressoa essa interrogação: O que é 

a cidade? O que constitui uma cidade? 
O MEXE, este ano, apresentou um conjunto de 

documentários que vêm dialogar com a programação que, por 
si, já propõe o encontro entre arte e comunidade, a arte como 

via para a cidadania, com um tema agregador: “o 
comum em tempos de confusão”. O cinema dá voz ao 
quotidiano, dá voz ao que normalmente é silenciado, 
ou seja, ao comum. O comum facilmente torna-se 
aquilo que nos passa ao lado. Por ser tão comum, 
banaliza-se, já não damos por ele, torna-se invisível. 
Cada vez há mais que fica por dizer. 

O cinema, onde incluo o documentário, 
convoca-nos a questionar narrativas e, por consequência, 
leva-nos a desmontar visões unilaterais ou que julgamos 
distantes do que nos é “o comum”. Em alguns casos, 
pode até acrescentar novas “dialécticas” e linguagens 

a esse comum, umas poéticas, outras que 
evidenciam urgências, e outras ainda que 
impelem ao desenvolver do pensamento  
e acção.

Tenho pensado mais nisto desde que, no 
ano passado, tive a experiência de fazer uma 

curta-metragem realizada pela 
Leonor Teles, “Cães que Ladram 
aos Pássaros”. Sinto que 
trabalhámos sobre o desmontar 
da ideia de que se vive bem no 
Porto. Esta aqui em causa todo 
o tema da gentrificação, da 
turistificação da cidade. Digo 
isto desde o primeiro MEXE: 
o património do Porto é o seu 
património humano, é esse património 
que está a ser gentrificado, e expulso  
da cidade.

No teatro tens de te expor, tens 
de amplificar os movimentos, 
exteriorizar. No cinema, muito está 
no olhar, o que faz com que tenhas 
uma leitura mais íntima de ti próprio. 
O filme da Leonor Teles é um docfic, 
no sentido de que parte da verdade da 
nossa história – a minha, a dos meus 
filhos, de cidadãos do Porto, da cidade 

de hoje e do ainda inexistente amanhã –, mas é ficcionada, 
por exemplo nos diálogos. Esta experiência permitiu-meorto, 
de hoje , num trabalho enquanto actor, fazer uma leitura da 
minha própria intimidade, que era desconhecia para mim. Aqui, 

trata-se de um trabalho muito interior, e se tivesse 
oportunidade era o que faria toda  

a minha vida. 
Desde 

há uns anos, 
faço uma 
brincadeira: 
quando ando 
pela cidade e 
passo por uma 

parede que tem a cor da roupa que 
levo vestida, tiro uma fotografia. A estas fotos dou 
o nome de “camuflagem imperfeita”. Brinco com esta ideia mas 
ela implica um questionar que, depois, me leva a tomar posição. 
Neste caso, a questão é: 
“Afinal, o que é a cidade? 
A cidade é a parede ou a 
cidade sou eu?” O cinema 
trouxe-me essa leitura e 
essa interrogação para 
uma outra escala. 

A cidade somos 
nós, as pessoas.
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MEXE ZINE DIA#5 20.09.2019

www.mexe.org.pt

EQUIPA Claudia Galhós, Mariana Eugénio, 
Bárbara Mateus, Maria Gil, Raquel Melo, 
Vicente Gil, Hugo Cruz, Patricia Poção.
PROPRIEDADE  Pele/Mexe Associação Cultural
IMPRESSÃO Personalizart
DESIGN Irina Pereira e Joana Carneiro

A
SSO

C
IA

Ç
Ã

O
 C

U
LTU

R
A

L
A

PO
IO

“Tás com quem?/ Tou com os meus” 

(Oupa Cerco)

As pessoas transformadas 

em carga

Mariana Eugénio, Maria Gil, Raquel Melo,  

Bárbara Mateus (da esquerda para a direita)

Zineiras que escrevem, que dançam, que cantam,  

que são Pele, que são MEXE!

É lindo partilhar o 

sentim
ento que tenho

O corpo materno

PASSA-PALAVRA 
(COM ANJOS*)

*Anjo: pessoa responsável por receber e cuidar 
dos grupos de artistas durante todo o MEXE.

VÓRTEX

TEMOS DE CUIDAR 

UNS DOS OUTROS

MEDO

O QUE FICA?

Ainda levas com 3 smiles tristes na caderneta

SEARCHING CAN BE INTERESTING

Que isto seja cada vez mais uma 

prática e não apenas uma narrativa 

politicamente correcta

Tu és um unicórnio. Tu também 

és um unicórnio. E tu também 

és um unicórnio.

“Tira os pés do chão/ Sente a 

comichão” (Oupa Cerco)

Maiara Segui-Buenaventura  
e Josep Mª AragayO riso também se partilha

Irina Pereira e Joana C
arneiro

H
á zineiras que desenham

 zines  

que tam
bém

 dançam

A BESTIALIDADE DO CORPO 

FEMININO

SELVAGEM

AMORDAÇADO, AMARRADO, CHICOTADO

ESPAÇO VAZIO
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CONHECES O TEU VIZINHO?


