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Fomos de uma geração que pensávamos o cinema 

como arte e como construção poética. E também 

como forma de pensar o humano, principalmente 

na sua dimensão política (SOUZA, 2007, p. 252).

Trajetórias do Cinema Moderno, livro do porto-alegrense Enéas de 

Souza, foi publicado originalmente em 1965. A terceira edição – 

revisada e ampliada em relação à original, com cerca do dobro do 

tamanho – data de 2007 e foi lançada na coleção Escritos de Cine-

ma2. O livro consiste em um compêndio de textos de Enéas, mui-

tos dos quais acerca de filmes brasileiros e europeus culturalmen-

te relevantes na primeira metade da década de 1960. A primeira 

publicação, ligada ao Instituto Estadual do Livro, ficou limitada 

ao Rio Grande do Sul. Problema típico da distribuição na época, 

afirma Marcus Mello (Op. Cit. p. 11). Essa condição periférica te-

1 dudaduba@hotmail.com

2 Editada desde 1995, pela Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.

ria dificultado sua visibilidade se em comparação a outros autores 

radicados no eixo Rio-São Paulo.

Interessa notar o “pioneirismo do livro em relação à própria biblio-

grafia cinematográfica no País” (idem.). Somente na década de 

1970 o mercado editorial brasileiro daria maior visibilidade aos es-

tudos de cinema. O autor faz alusões a certos jovens que na Porto 

Alegre sessentista se dedicavam a pensar o cinema. São aponta-

dos Paulo Fontoura Gastal – “a origem está em Gastal” (Op. Cit. p. 

250) –, José Onofre, Jefferson Barros, Luiz Carlos Merten, dentre 

outros. Elogia o espaço dado à crítica cinematográfica na mídia 

gaúcha na época. Essa geração teria legado a Porto Alegre a Casa 

de Cinema, o Clube Silêncio (Op. Cit. p. 16) e contextualizado o 

surgimento de Trajetórias do Cinema Moderno. Neste período não 

havia memória digital ou web. Isso influenciava as possibilidades 

de escrita: muitas vezes a única forma de acessar os filmes era na 

semana em que estavam em exibição. Vista a importância da web 

na formação das gerações recentes, interessa perceber a impor-

tância do cinema na construção desse processo de reflexividade e 

intercâmbio cultural que acompanhamos na modernidade: “fomos 

a primeira geração mundializada. O cinema nos fez assim” (Op. Cit. 

p. 251). A versão original do livro – as primeiras 189 páginas – foi 

lançada aos 27 anos do autor. Marcus Mello salienta a precocidade 

com que levou adiante discussões bastante densas, citando Luiz 

Carlos Merten: “o mais erudito e o mais consistente de toda aquela 

geração de críticos que irrompeu em Porto Alegre, nos anos 1960” 

(Op. Cit. p. 12), foi Enéas de Souza.

O seu estilo não é compatível ao que reconhecemos contempora-

neamente nas breves resenhas da grande imprensa, nem é o tipo 

que intentaria resumir os filmes ou avaliá-los quantitativamente3. 

Desenvolve reflexões mais complexas, em todos os textos sus-

tenta-as com referências a teóricos ou a outros críticos. Mobiliza 

Aristóteles, Walter Benjamin, André Bazin, Gilles Deleuze, dentre 

outros diversos. Tem formação filosófica – também é mestre em 

3 Na década de 1960, Enéas escrevia sobre cinema para o jornal O 
Globo, assim como outros críticos trabalhavam para grandes veículos. 
Contudo a recepção da mídia para a crítica era maior, ou seja, os textos 
eram diferentes do que hoje em dia é comum nestes meios.
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Economia pela UNICAMP - e transita com certa tranquilidade em 

campos como a sociologia e a psicanálise. O livro leva adiante cer-

ta densidade que pode dificultar a entrada de não-iniciados, tanto 

do cinema – particularmente o da década de 1960 – quanto da fi-

losofia. Apesar da forma reflexiva, difere também de um estilo uni-

versitário ao qual o autor refere, em certa passagem, como “estilo 

relatório, sem molho e sem graça” (Op. Cit. p. 252). Em contraste a 

isso, sua produção é livre e valorativa.

Em 2015, quando fui aluno de um breve curso na PUCRS ministra-

do pelo Prof. Enéas, tive contato com Trajetórias do Cinema Mo-

derno pela primeira vez. Na última aula, 25 de maio, ganhei o livro 

em um sorteio. Ainda que em aula o professor trabalhasse com 

exemplos palpáveis às novas gerações – muitos dos alunos eram 

graduandos, entre os 20 e os 30 anos4 –, na leitura me deparei com 

diversas referências fílmicas e bibliográficas sobre as quais tinha 

apenas conhecimento vago ou não tinha qualquer conhecimento. 

Principalmente nos textos mais antigos, em que consistia a edição 

original5. (Op. Cit. p. 12). Talvez seja uma questão geracional que 

me leve a achar tediosos Une femme est une femme (Jean-Luc 

Godard, 1961) ou Hiroshima, mon amour (Alain Resnais, 1959), aos 

quais Enéas demonstra afeto. Em todo caso, o autor lança um olhar 

enriquecedor sobre esses filmes, jogando luz sobre as escolhas 

dos autores e seus processos de significação. É preciso também ter 

em vista sua importância contextual – em sua fase de lançamento 

em Porto Alegre, representavam algo muito distinto dos filmes de 

gênero usuais – e no desenvolvimento da linguagem fílmica.

Tanto no livro quanto em aula, Enéas sublinhava que o filme é uma 

representação do mundo, um esquema elaborado pelo artista 

para dizer alguma coisa sobre as coisas de fora do filme. Assim, 

filmes não são necessariamente uma tradução da realidade, mas 

uma leitura dela. O cinema é uma forma de pensar. Não devem es-

capar ao crítico os conhecimentos acerca da técnica de produção 

4 No que me incluo: nasci na década de 1990 e ingressei 
no referido curso logo após a graduação.

5 O sumário da edição de 2007 divide-se em (1) Trajetórias do Cinema 
Moderno; (2) Outros textos; (3) Perfis; e (4) Textos inéditos. 

de filmes e nem dos sistemas socioculturais que contextualizam 

obra e o artista. Enéas relaciona (Op. Cit. p. 173) a filosofia de Mar-

tin Heidegger à relação personagem-cenário: o cinema, por valori-

zar a cenografia - em comparação ao teatro –, dá ênfase particular 

às dinâmicas estabelecidas entre sujeito e espaço: o personagem 

produz sentido em relação ao cenário que habita, que, por sua vez, 

diz sobre o mundo do filme. A ontologia heideggeriana pode ainda 

ser mobilizada para pensar o diretor como emissor do discurso fíl-

mico, “aí-no-mundo” no seu próprio contexto social, que também 

pode ser estudado a partir da obra.

Com o crescimento da produção e consumo audiovisual e a po-

pularização dos estudos culturais no contexto contemporâneo, é 

mais comum, dentro e fora da academia, a emergência de textos 

que tomem como referentes filmes ou objetos semelhantes. As-

sim, a leitura me parece especialmente recomendável para as ge-

rações recentes de estudantes – que, paradoxalmente, são prova-

velmente menos familiares com as referências mobilizadas – pela 

solidez com que o autor ampara reflexões. A origem do livro em 

1965 agrega interesse: podemos apreciar o desenvolvimento de 

um pensador já desde cedo maduro. 


