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RESUMO 

A multiplicidade e diversidade étnica, cultural, linguística, histórica e política dos territórios 

chineses tornam impossível a tarefa de definir o cinema chinês como coeso e fechado. No caso 

chinês, as diferenças a nível regional e local, quer motivadas por diferenças étnicas, culturais e 

linguísticas, quer motivadas por questões históricas e políticas, ou até por uma combinação das 

duas, aliadas à crescente internacionalização e globalização dos meios de produção, distribuição 

e exibição da indústria cinematográfica, desafiam a verosimilhança do modelo nacional e motivam 

uma abordagem transnacional. O caso do cinema chinês é especialmente pertinente para este 

debate por ser possível distinguir três cinemas nacionais distintos.  

O presente trabalho centra-se no estudo dos vários cinemas chineses, nomeadamente, o 

cinema da China continental, o cinema de Taiwan e o cinema de Hong Kong, através da análise 

da obra de Zhang Yimou, Hou Hsiao-hsien e Wong Kar-wai. Partindo dos conceitos de nação e 

estado, indispensáveis às noções de identidade e nacionalidade, bem como das abordagens 

teóricas do cinema nacional e do cinema transnacional, pretende-se examinar as especificidades 

dos vários cinemas chineses que os distinguem entre si, invocando uma história, uma identidade 

e uma nacionalidade distintas. 

Palavras-chaves: cinema nacional; China; Taiwan; Hong Kong; identidade; nacionalidade; 
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ABSTRACT 

The ethnic, cultural, linguistic, historic, and political multiplicity and diversity of the Chinese 

territories make the task of defining Chinese cinema as cohesive and closed impossible. In the 

case of Chinese cinema, the local and regional differences, whether ethnical, cultural and linguistic, 

whether historic and political or even a combination of the two, together with the internationalization 

and globalization of production, distribution and exhibition practices and methods, challenge the 

verisimilitude and the pertinence of the national model while demanding a broader approach – a 

transnational approach. Since it can be subcategorized in three distinct national cinemas, namely, 

the cinema of mainland China, the cinema of Taiwan, and the cinema of Hong Kong, Chinese 

cinema is particularly relevant for this debate. 

The present study focuses on the various Chinese cinemas, through the analysis of the 

works of Zhang Yimou, Hou Hsiao-hsien, and Wong Kar-wai. From the concepts of nation and state, 

indispensable for understanding the notions of identity and nationality, and the theoretical 

approaches of national cinema and transnational cinema, the present study aims at examining the 

specificities of the various Chinese cinemas that make them distinguishable, and how each one 

invokes a distinct history, identity and nationality. 

 

 

Keywords cinema; China; Taiwan; Hong Kong; identity; nationality; 
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摘要 

中国的领土、民族、文化艺术、语言、历史和政治的多样性与差异性使中国电影

的一致性与封闭性成为不可能。中国电影本土和地区的差异，无论从以上的角度，还是

从电影的制作、传播和展示方法的国际化和全球化角度，正越来越多地质疑国家电影的

典型性，针对性和相关性。 

现今的电影评论需要一个更广泛的典型 —— 一个跨域化的典型。正因为中国电

影分为三个不同的类别，即中国大陆电影、台湾电影和香港电影，所以中国电影对跨域

化电影类型的分析有着特别的意义。  

本篇论文选择了张艺谋、侯孝贤和王家卫的影片为典型案例，对这三类电影加以

分析。从民族电影和国别电影的概念为依据、以文化身份、地域概念以及国际化电影的

理论框架为参照，本论文试图分析中国不同类型电影的特殊性，以及每部电影如展现各

自不同的历史、身份和民族特征。  

 

 

关键词: 国家电影, 中国大陆, 台湾, 香港, 身份，国籍。 
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ESCLARECIMENTOS 

Sistemas de romanização 

No presente trabalho são usados vários sistemas de romanização: o sistema Hanyu Pinyin, 

o sistema fonético oficial do dialeto mandarim da República Popular da China; o sistema Jyutping, 

usado para o dialeto cantonês de Hong Kong; o sistema Wade-Giles usado para o mandarim de 

Taiwan. Apesar de o sistema Wade-Giles estar hoje ultrapassado, tendo sido substituído pelo 

sistema Hanyu Pinyin que é, também, o sistema oficial de Taiwan desde os anos 50, concluiu-se 

durante a investigação que a população taiwanesa usa uma combinação de sistemas de 

romanização: Hanyu Pinyin, Wade-Giles, Gwoyeu Romatzyh e Tongyong Pinyin. Uma vez que a 

maioria dos nomes e termos estudados surgiam na forma Wade-Giles, e por se ter concluído, 

também, que é, atualmente, uma das romanizações mais utilizadas pela população, e que o 

sistema Hanyu Pinyin não é, ainda, amplamente usado, optou-se pelo sistema Wade-Giles para as 

romanizações do dialeto taiwanês.  

A utilização de vários sistemas de romanização específicos de cada dialeto acentua o 

argumento da distinção e especificidade das culturas em que se inserem. Esta perspetiva 

acrescenta profundidade ao debate que se estabelece no presente trabalho sobre a pluralidade do 

cinema nacional chinês. Ainda assim, o Hanyu Pinyin é o sistema de romanização de referência, 

sendo usado em todos os casos ao longo deste trabalho. Os termos em chinês, ou a sua tradução, 

sempre que pertinente, são seguidos da respetiva romanização Hanyu Pinyin – ex.: etnia (民族 

mínzú). Nos casos dos dialetos taiwanês e cantonês, o termo ou a tradução do termo são seguidos 

da romanização específica (Jyutping ou Wade-Giles), com a respetiva indicação, seguida da 

romanização Hanyu Pinyin, com a respetiva indicação – ex.: 粵拼 Jyut6ping3 (jtp)/ Yuèpīn (pn); 

威翟式拼音 Wei Chai Shih p’in yin (wd)/ Wēi Zhái Shì Pīnyīn (pn).  

  

Questão de Taiwan e Hong Kong 

 O presente trabalho discute as várias identidades chinesas – desde as minorias étnicas, 

até à questão de Taiwan e Hong Kong, motivada por questões políticas. Ainda assim, apesar de 

ser defendido que existem vários cinemas nacionais chineses, e que o cinema chinês tem uma 

dimensão transnacional, não se pretende questionar a soberania da República Popular da China. 

O objetivo derradeiro do trabalho é alheio à dimensão política, centrando-se, acima de tudo, na 

questão cultural e na expressão artística manifestada através do cinema. 
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O estudo de qualquer cinema nacional exige, primeiramente, uma análise dos conceitos 

de nação e, por consequência, de estado. O termo nação advém do latim “natio (nationis)”, que 

significa “nascimento”, “povo”, “raça”, “nacionalidade”, mas também “local de origem” (Oxford 

Latin Dictionary, 2012: 1274). Assim, o termo nação, na sua origem etimológica, tem uma 

conotação racial, na medida em que identifica as pessoas de uma determinada etnia, com uma 

determinada origem. No século XVII, o termo foi adotado pela língua inglesa, sendo usado em dois 

sentidos: para designar grupos de pessoas com a mesma origem, e para designar os habitantes 

de um país, independentemente da sua origem étnica (Connor, 1978: 381). A utilização do termo 

neste segundo sentido estabelece uma relação direta entre a ideia de nação e a ideia de estado. 

Por sua vez, o termo estado advém do latim “status”, que significa “condição”, “posição”, 

“situação” (Oxford Latin Dictionary, 2012: 2002-2003). O estado tem sido, desde o séc. XVII, 

reconhecido como o poder soberano num determinado território, aceite pela lei internacional  

(Barkin & Cronin, 1994: 111). Max Weber1 definiu o estado como uma “organização institucional 

e política” cuja administração detém o “monopólio da ordem administrativa e legal”, bem como o 

“monopólio da força física legitimada para a execução das suas ordens” (Weber, (n.d.) como citado 

em Whimster, 2004: 356-357). Weber considera que os interesses da nação justificam os 

interesses do estado – o estado serve a nação (Weber, (n.d.), como citado em Anter, 2014: 111). 

Apesar de não oferecer uma definição completa do termo nação, Weber considera que ela não se 

baseia na comunidade racial, mas na cidadania, constituindo uma “comunidade política” que se 

concretiza na formação de um estado (ibid: 117-118).  

Assim, conclui-se que as definições de estado e nação resultam num “círculo 

terminológico”: o estado é justificado pela existência de uma determinada nação, e a nação é 

definida pela cidadania num determinado estado (Anter, 2014: 118). Esta identificação das ideias 

de nação e cidadania recusa a cultura como fator definidor das nações. A associação entre os dois 

conceitos surgiu com a doutrina da soberania popular – à qual pertence a soberania nacional – 

que propunha a identificação dos povos com estados, surgida no século XVII, enquadrada no 

Iluminismo, através dos trabalhos de Adam Smith, John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes, 

 
1 Max Weber foi um dos mais importantes pensadores alemães pós-iluministas da modernidade, entre o final do séc. XIX e o início 

do séc. XX. 
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Jean-Jacques Rousseau, entre outros. A noção de estado-nação contribui para essa confusão entre 

os dois termos (Connor, 1978: 381-382).  

O nacionalismo é um desenvolvimento recente, surgido no final do séc. XVIII e 

desenvolvido no séc. XIX. Na sua primeira conceção, o nacionalismo transmite a ideia de 

identificação com a nação; mais tarde, existe uma tendência para o conceito se referir ao estado 

e à nação (Connor, 1978: 384). O nacionalismo moderno exalta a tensão entre a soberania estatal 

e a soberania nacional. A soberania estatal estabelece a ligação entre a autoridade soberana e um 

conjunto de instituições; a soberania nacional estabelece a ligação entre a autoridade soberana e 

a população nacional (Barkin & Cronin, 1994: 112). Brubaker ilustra esta questão ao destacar a 

diferença entre a soberania e a nacionalidade francesa e alemã. Na tradição francesa, a nação é 

concebida na sua relação com o enquadramento institucional e territorial do estado, e a 

nacionalidade baseia-se na unidade política, tendo um caráter multicultural, através da inclusão e 

assimilação de minorias e imigrantes. Na tradição alemã, a nação é concebida como uma 

comunidade cultural, linguística e racial orgânica, anterior ao estado alemão, e a nacionalidade 

tem um caráter étnico e cultural (Brubaker, 1992). O conceito de estado-nação procura definir 

estados cujas fronteiras coincidem com a distribuição territorial de uma nação, o que se verifica 

numa minoria dos casos2. A maioria das populações de um estado inclui minorias étnicas, 

significando que uma soberania assente na asserção nacional pode ser desestabilizadora – cada 

um desses grupos pode reclamar o direito de autodeterminação, à luz desses princípios.  

Assim, uma vez que a soberania estatal garante a integridade fronteiriça e administrativa, 

do ponto de vista da estabilidade do sistema internacional, o estado é a entidade mais favorável à 

manutenção da ordem (Barkin & Cronin, 1994: 112). Contudo, na era moderna, a 

autodeterminação nacional estabeleceu-se, também, como alicerce dos estados – como provam 

a formação de Israel, em 1948, o processo de descolonização iniciado após a Segunda Guerra 

Mundial, bem como a dissolução da Jugoslávia, entre 1990 e 1992, e da União Soviética, em 

1991. Assim, conclui-se que os ideais de soberania nacional e soberania estatal não podem ser 

concretizados simultaneamente em todos os casos, em especial nos casos em que as 

reivindicações nacionais ameaçam as fronteiras dos estados soberanos existentes (ibid.: 113).  

Na década de 80 do séc. XX, os conceitos de nação e de estado voltam a ser debatidos e 

 
2 Um estudo a 132 estados, de 1971, concluiu que apenas doze podiam ser descritos como estados-nação (Connor, 1978: 382). 
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questionados, destacando-se a publicação de «Nations and Nationalisms» (1983) de Ernst Gellner, 

e «Imagined Communities» (1983), de Benedict Anderson. De acordo com as ideias de Weber, 

Gellner define o conceito de estado como a instituição, ou o conjunto de instituições – governos, 

exércitos, administrações públicas, polícias – que garantem a manutenção da ordem social num 

determinado território (Gellner, 1983: 4). A ideia de nação é útil para a criação destas instituições 

centralizadas, mas não é suficiente – estados surgiram sem a ajuda das nações, bem como nações 

surgiram sem o seu próprio estado3 (ibid.: 6). Gellner oferece duas definições de nação: “dois 

homens pertencem à mesma nação se, e só se, partilham a mesma cultura, e a cultura se 

transforma num sistema de ideias, signos e associações das formas de comportamento e 

comunicação; dois homens pertencem à mesma nação se, e só se, se reconhecem um ao outro 

como pertencendo à mesma nação – as nações resultam da convicção, lealdade e solidariedade 

humanas”4 (ibid.: 7). Gellner define, ainda, dois catalisadores da formação de grupos, de caráter 

nacional ou não: por um lado, o arbítrio, a adesão voluntária, a identificação, a lealdade e a 

solidariedade; por outro lado, o medo, a coerção e a compulsão (ibid.: 53). A formação das nações 

obedece aos mesmos princípios. Por sua vez, a cultura também participa neste processo de 

construção, sendo essencial à primeira definição de nação avançada por Gellner – e sendo que a 

definição de cultura é, também ela, problemática e complexa. Assim, além de se basear num 

equilíbrio entre o arbítrio e a coerção, a nação apoia-se no estabelecimento de uma cultura e num 

processo de identificação da nacionalidade com uma cultura comum e partilhada. Gellner destaca 

o facto de essa cultura ser uma produção do nacionalismo, e não um elemento preexistente – 

contrariando as ideias defendidas por Brubaker sobre a nação alemã. Para Gellner, o nacionalismo 

serve-se de culturas e tradições preexistentes de forma seletiva, transformando-as, por vezes 

radicalmente – o nacionalismo, na conceção de Gellner, envolve um processo de invenção. Ainda 

assim, o nacionalismo, nesta conceção assente na cultura comum, é hoje um elemento integrante 

da condição humana contemporânea, sendo difícil negá-lo (ibid.: 54-56).  

Anderson destaca a dificuldade de definir os termos nacional, nacionalidade e 

nacionalismo (Anderson, 1996: 3). Contudo, ao contrário de Gellner, que considera que o 

nacionalismo é uma invenção, Anderson defende que ele é imaginado (ibid.: 6). A pertença e 

 
3 “The state has certainly emerged without the help of the nation. Some nations have certainly emerged without the blessings of 
their own state.” (Gellner, 1983: 6). 
4 “1. Two men are of the same nation if and only if they share the same culture, where culture in turn means a system of ideas and 
signs and associations and ways of behaving and communicating. 2. Two men are of the same nation if and only if they recognize 
each other as belonging to the same nation. In other words, nations maketh man; nations are the artefacts of men's convictions and 
loyalties and solidarities. (…)” (Gellner, 1983: 7). 
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identificação na origem de uma comunidade resulta de um processo comum de imaginação. A 

nação é uma comunidade imaginada como sendo limitada, soberana e comunitária – limitada na 

medida em que, independentemente da sua dimensão, ela tem fronteiras que a separam de outras 

nações; soberana, por surgir numa época marcada pela destruição da legitimidade da hierarquia 

dinástica e pela defesa do ideal da liberdade, o Iluminismo; e comunitária por ser concebida como 

um sistema hierárquico horizontal de camaradagem, apesar das desigualdades sociais (ibid.: 7). 

Esse sentimento comum de camaradagem passou a fazer parte da identidade individual, 

parecendo agora ser quase um “atributo inerente da humanidade” (Gellner, 1983: 6).  

i. A globalização e a obsolescência do modelo nacional 

 A globalização, termo que define as crescentes trocas interculturais e comerciais, bem 

como a circulação de pessoas, bens, capitais e informação a nível mundial, resultado de vários 

avanços tecnológicos, pode ser considerada uma ameaça ao modelo nacional. Os conceitos de 

nação e estado devem ser compreendidos no contexto global contemporâneo e as consequências 

da globalização na sua verosimilhança devem ser exploradas. Como Martin Wolf clarifica, a 

globalização não é um fenómeno recente, pelo contrário. Foi no início do séc. XIX que se 

verificaram os primeiros grandes fluxos migratórios5. Nesse período, muitos países já tinham 

aberto os seus mercados de capitais ao investimento internacional e a proporção dos bens 

transacionados nos mercados globais atingiu valores consideráveis6. Assim, pode concluir-se que 

a globalização não é um fenómeno recente. Existem, contudo, duas diferenças essenciais no 

processo de globalização atual: a queda dos custos de transporte e comunicação, e as políticas 

de liberalização económica (Wolf, 2001: 181). Por outro lado, a criação de instituições 

internacionais e globais – o Banco Mundial, em 1944, o Fundo Monetário Internacional, em 1945, 

a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, a Comunidade Económica Europeia, em 

1957, que mais tarde evoluiria para a União Europeia, o Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio, em 1994 e a Organização Mundial do Comércio, em 1995 – reforçam a cooperação 

entre estados e consolida os seus compromissos com a liberalização económica e a estabilidade. 

Assim, enquanto o século XIX foi marcado por políticas unilaterais e discricionárias, o século XX 

 
5 Com cerca de 90 milhões de pessoas a circular da Europa para a América, Oceânia e África oriental; da Rússia para a Ásia central e 
a Sibéria; da China e do Japão para o sudeste asiático e a Ásia oriental; da Índia para a Ásia oriental e o sudoeste africano – atingindo 
um pico no final do séc. XIX (Wolf, 2001: 180-181). 

6 Em 1830, 6,20% e 13,96%, em 1913 (Ortiz-Ospina & Beltekian, 2018). A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial provocaram 
o colapso do comércio global, mas, desde 1945, a percentagem da produção global transacionada cresceu muito – 5,01% em 1935; 
7% em 1950; 14,47% em 1985; 24,24% em 1914 (Ortiz-Ospina & Beltekian, 2018). 
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foi marcado por políticas multilaterais e institucionalizadas (ibid.: 184).  

Wolf destaca o facto de a globalização não ser uma predestinação, mas uma escolha dos 

estados, tendo como objetivo a melhoria das condições de vida das respetivas populações e da 

economia dos países. Assim, se a integração é uma escolha deliberada, não pode tornar os 

estados impotentes, pois são os agentes da decisão (ibid.: 182-183). Uma sociedade só pode 

participar na economia internacional e beneficiar da globalização se estiver organizada e 

desenvolvida na forma de um estado. Por outro lado, o estado, através da sua relação simbiótica 

com a nação, define a identidade da população, uma segurança de que não está disposta a abdicar. 

Por fim, os estados e os seus monopólios do poder coercivo na sua jurisdição são os alicerces da 

ordem internacional e global (ibid.: 189-190). O estado e a nação mantêm a sua validade enquanto 

fonte da ordem e base do governo, sendo necessário para a ordem global (ibid.: 190). Contudo, 

do ponto de vista da cultura, a influência de outras culturas, através da circulação dos produtos 

culturais no mercado global, pode provocar uma hibridização e erosão das culturas locais. A 

crescente internacionalização dos meios de produção, distribuição e exibição influencia a forma 

de produzir, distribuir e, também, visualizar e interpretar os produtos. Neste contexto global, a 

aplicação do modelo nacional no estudo dos vários produtos culturais e artísticos pode tornar-se 

obsoleta. Esta questão será explorada na secção «A questão nacional no cinema».  

ii. Lost in translation 

Além das dificuldades na discussão e definição dos conceitos de nação e estado já 

mencionadas, no caso chinês essa discussão assume outras proporções. A população chinesa é 

constituída por 55 etnias 7  minoritárias, que representam 8% da população, além da etnia 

maioritária, a etnia Han, que representa 92% da população (Sun et al., 2013: 105). Esta 

diversidade étnica e cultural dificulta a identificação da população chinesa, no seu todo, enquanto 

uma nação única e coesa. Na língua chinesa, as próprias designações de etnia, nação e estado 

demonstram essa dificuldade. Minzu (民族  mínzú) significa “grupo étnico”, mas significa, 

também, “nação” (Oxford Chinese Dictionary: Chinese-English: 503-504; Oxford Chinese Dictonary: 

English-Chinese, 2010: 503). O termo nação pode, ainda, ser traduzido para “guojia (国家 guójiā)” 

('Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese', 2010: 503; 'Oxford Chinese Dictionary: Chinese-

English', 2010: 277); guojia também significa “estado”, não existindo um termo alternativo para 

 
7 A definição de etnia, na sua conceção ocidental, designa um grupo de pessoas que partilham a ancestralidade, a história, a cultura e a língua, 
incluindo, por vezes, a religião (Mackerras, 2003: 3). 
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o conceito ('Oxford Chinese Dictionary: English-Chinese', 2010: 765). Assim, a distinção entre 

etnia, nação e estado não é clara na língua chinesa – os termos minzu e guojia compreendem 

todos esses conceitos e significados, sendo, muitas vezes, usados de forma intermutável, devido 

à sua abrangência e interpenetração. Vários exemplos de traduções do Oxford Chinese Dictionary 

(2010) ilustram esta intermutabilidade. Tanto “minzu zhuyi (民族主义 mínzú zhǔyì)” como 

“guojia zhuyi (国家主义 guójiā zhǔyì)” são traduzidos para “nacionalismo” (Oxford Chinese 

Dictonary: English-Chinese, 2010: 503). Em alguns exemplos de traduções, minzu refere-se 

exclusivamente às minorias étnicas, como no termo “minzu zhengce (民族政策 mínzú zhèngcè)”, 

definido como “políticas para as minorias étnicas” (Oxford Chinese Dictionary: Chinese-English, 

2010: 504), o termo “minzuxue (民族学 mínzúxué)” traduzido para “etnologia”, e o termo “minzu 

yinyue (民族音乐 mínzú yīnyuè), traduzido como “música étnica” (Oxford Chinese Dictionary: 

Chinese-English, 2010: 504). Noutros exemplos de tradução, minzu refere-se à nação, como no 

termo “minzu ganqing (民族感情 mínzú gǎnqíng), traduzido para “sentimento nacional”, o termo 

“minzu tuanjie (民族团结  mínzú tuánjié)”, traduzido para “unidade nacional” e “minzu wenhua 

(民族文化  mínzú wénhuà)”, traduzido para “cultura nacional” (Oxford Chinese Dictionary: 

Chinese-English, 2010: 504). Por sua vez, guojia é traduzido, por vezes, para nação ou nacional, 

como no termo “guojia jilu (国家纪录 guójiā jìlù), traduzido para “registo nacional”, no termo 

“guojia dui (国家队 guójiā duì), traduzido para “equipa nacional” e “guojia yusuan (国家预算 

guójiā yùsuàn), traduzido para “orçamento nacional” (Oxford Chinese Dictionary: Chinese-English, 

2010: 277); noutras ocasiões, é traduzido para estado ou estatal, como no termo “guojia jiguan 

(国家机器 guójiā jīqì), traduzido para “aparelho estatal”, o termo “guojia jili (国家权利 guójiā 

quánlì), traduzido para “poder estatal” e o termo “guojia yuan shou (国家元首 guójiā yuánshǒu), 

traduzido para “chefe de estado” (Oxford Chinese Dictionary: Chinese-English, 2010: 277-278).  

Esta indeterminação e aparente arbitrariedade na aplicação da terminologia evidencia o 

facto de a diversidade étnica da população chinesa não se coadunar com as noções ocidentais e 

tradicionais de nação e estado. Ainda assim, a reconstrução da China enquanto estado moderno, 

unificado e organizado, com o governo comunista da República Popular da China, exigia uma 

versão da história e das origens que contornasse essa questão. Fei Xiaotong e Liang Qichao8, dois 

 
8 费孝通 Fèi Xiàotōng. Antropólogo e sociólogo chinês, do séc. XX; 梁啓超 Liáng Qǐchāo. Historiador, jornalista, filósofo e político 

chinês, do final do séc. XIX e início do séc. XX. 
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pensadores chineses, contribuíram para esse esforço da construção do nacionalismo e estado-

nação chinês. Fei Xiaotong considerava que a distinção entre a cultura chinesa dominante e as 

culturas minoritárias não eram suficientemente distintas para serem consideradas individualmente 

– as minorias eram inseparáveis (离不开 lí bù kāi) da etnia Han (Mierzejewski, 2019: 182). Liang

Qichao, por sua vez, considerava a identificação racial um obstáculo à construção do estado-nação 

numa comunidade multiétnica como a chinesa, negando a relação entre a origem étnica e a 

cidadania (Hao, 1971: 261-262). Liang definiu ainda os termos da minzu zhuyi (大民族主义 dà 

mínzú zhǔyì) e xiao minzu zhuyi (小民族主义 xiǎo mínzú zhǔyì) para distinguir o nacionalismo 

“alargado”, baseado numa identidade nacional comum a toda a população, do nacionalismo 

“limitado”, baseado numa identidade multiétnica (ibid.: 261-262). Assim, o estado chinês segue 

a definição de nacionalidade de Estaline, enquanto “comunidade de pessoas historicamente 

constituída e estável, formada com base numa língua, cultura, território, vida económica comum” 

(Mackerras, 2003: 2). 

Esta conceção do nacionalismo chinês mantém-se até hoje. Ainda assim, as minorias 

étnicas chinesas, que, normalmente, têm o seu próprio dialeto e cultura, são livres de expressar 

as suas culturas e praticar as suas tradições e rituais, usufruindo de um certo nível de autonomia 

dentro da República Popular da China. As principais minorias étnicas são: a etnia Zhuang (壮族 

zhuàngzú), a etnia Manchu (满族 mǎnzú), a etnia Miao (苗族 miáozú), a etnia Uigur (维吾尔族 

wéiwúěr zú), a etnia Tujia (土家族 tǔjiā zú), a etnia Yi (彝族 yízú), a etnia Hui (回族 huízú), a 

etnia Mongol (蒙古族 měnggǔ zú) e a etnia Tibetana (藏族 zàngzú). Estes grupos étnicos 

minoritários estão espalhados por cerca de 60% do território e, desde os anos 80, têm crescido 

em número. Existem várias regiões, prefeituras e cidades autónomas dentro do território chinês, 

com base na origem étnica das suas populações e no seu direito de autodeterminação. Destacam-

se as cinco regiões autónomas, cujo nome as associa diretamente a uma etnia: Tibete (西藏自

治区 Xīzàng zìzhìqū), Mongólia Interior (内蒙古自治区 Nèi měnggǔ zìzhìqū), Guangxi dos 

Zhuang (广西壮族自治区 Guǎngxī zhuàng zú zìzhìqū), Ningxia dos Hui (宁夏回族自治区

Níngxià huízú zìzhìqū) e Xinjiang dos Uigures (新疆维吾尔自治区 Xīnjiāng wéiwúěr zìzhìqū).  

Contudo, à exceção do Tibete, a população em todas as regiões autónomas é maioritariamente 

han. Todos têm de aprender mandarim, o dialeto da etnia Han, e de respeitar o Partido Comunista 
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Chinês. Apesar de a integração destas etnias no modelo de identidade nacional ter sido 

maioritariamente pacífica, existem movimentos separatistas sérios na etnia uigur e tibetana (Sun 

et al., 2013: 107).  

Além das divisões identitárias de caráter étnico, integradas, de forma mais ou menos 

eficaz, no nacionalismo alargado da República Popular da China, existem divisões de caráter 

político, nomeadamente, no que diz respeito aos territórios de Taiwan e Hong Kong. No primeiro 

caso, a Guerra Civil Chinesa e a vitória do Partido Comunista Chinês no continente, ditaram o exílio 

do Partido Nacionalista para a ilha de Taiwan, onde formou a República da China, dando origem 

a uma cisão política que dura até hoje. A República da China, em Taiwan, reivindica o seu direito 

de autodeterminação e autogoverno; contudo, a República Popular da China considera Taiwan 

uma província do seu território – consequentemente, a República da China viria a perder o assento 

nas Nações Unidas em 1971. Ainda assim, apesar da pressão do continente, com o apoio da 

comunidade internacional, Taiwan mantém um sistema político e social próprio. A população, 

constituída por cerca de 23 milhões de pessoas, tem o seu próprio dialeto e as suas próprias 

referências culturais e históricas – a experiência taiwanesa. Este assunto será desenvolvido no 

terceiro capítulo, «Hou Hsiao-hsien e o cinema de Taiwan». Por sua vez, Hong Kong tem também 

uma posição particular dentro do território chinês, constituindo uma Região Administrativa Especial, 

desde 1997 – data em que deixou de ser uma colónia inglesa, estatuto que detinha desde 1842 

–, usufruindo de um certo nível de autonomia. A questão política entre Hong Kong e a República 

Popular da China prende-se com a resistência da população de Hong Kong ao governo comunista. 

A herança democrática deixada pelo governo colonial inglês, ainda que um sistema totalmente 

democrático nunca tenha sido instituído durante o período colonial, continua a marcar o 

sentimento geral e os valores da população. Os protestos de 2014, conhecidos como a Revolução 

dos Guarda-chuvas 9 , motivados pelas reformas do sistema eleitoral decididas pelo Comité 

Permanente da Assembleia Nacional da República Popular da China; as manifestações de 2019, 

motivadas pela alteração às leis de extradição, e as manifestações de 2020, motivadas por 

alterações nas leis de segurança nacional de Hong Kong quanto à subversão, terrorismo e 

interferência estrangeira, demonstram que nunca se verificou uma adaptação da população de 

Hong Kong ao governo comunista, nem uma identificação com a nação chinesa. Pelo contrário, a 

 
9 雨伞革命 yǔsǎngémìng (pn) / 雨傘革命 jyu5 saan3 gaak3 ming6 (jtp). 
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cisão entre a República Popular da China e Hong Kong é cada vez mais profunda. A questão das 

especificidades políticas e culturais de Hong Kong será desenvolvida no quarto capítulo «Wong 

Kar-wai e o cinema de Hong Kong». 

Todas estas diferenças e cisões afetam a construção identitária das populações destes 

territórios, pertencendo ao seu imaginário popular, e manifestando-se, consequentemente, nas 

respetivas produções artísticas e culturais – o cinema chinês, ou cinemas chineses são, a este 

propósito, especialmente interessantes, na medida em que as espelham e corporizam.  

iii. A questão nacional no cinema 

Antes de centrar a discussão nos cinemas chineses, importa fazer um enquadramento 

teórico do cinema nacional. É na década de 60 que a institucionalização da teoria do cinema, 

enquanto disciplina académica, é cimentada. Pode dizer-se que, nessa altura, existiam duas 

abordagens principais: o estudo do cinema de autor e o estudo dos cinemas nacionais (Higson et 

al., 2000). A ideia de autoria, na cultura ocidental moderna, designa a pessoa que produz um 

produto artístico, no qual reflete o seu estilo artístico próprio – “o autor é o elemento unificador de 

um produto artístico, apontando para um discurso ideológico, uma filosofia ou uma visão do 

mundo própria” (Maule, 2008: 13). Por sua vez, o conceito de cinema nacional, até aos anos 80, 

era usado como categoria descritiva e forma de sistematização do estudo dos cinemas além do 

cinema de Hollywood, não existindo uma tradição de debate crítico sobre o cinema nacional – à 

exceção da publicação de «From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film» de 

Siegfried Kracauer (Higson et al., 2000). Durante os anos 80, o conceito de cinema nacional 

começa a ser questionado por vários autores, tais como Andrew Higson e Steven Crofts. Uma das 

principais questões levantadas, e a que mais interessa no contexto deste trabalho, prende-se com 

o princípio de que o cinema contribui para a construção de imaginários nacionais. Em «The 

Concept of National Cinema» (1989), Higson defende que o cinema nacional participa num 

processo de inclusão, exclusão e seleção de perspetivas tidas como nacionais que constroem 

visualmente uma comunidade imaginada, podendo ser visto como uma forma de “colonialismo 

cultural interno” (Higson, 1989: 44). Higson propõe dois métodos conceptuais centrais para 

identificar a “coerência imaginária ou especificidade” de um cinema nacional: o primeiro consiste 

na comparação de vários cinemas nacionais, estabelecendo-se um em relação à sua diferença do 

outro; o segundo, consiste num processo introspetivo, explorando um cinema nacional na sua 

relação com outras culturas existentes no estado a que pertencem (ibid.: 38). O processo de 
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comparação entre vários cinemas nacionais é cada vez mais problemático à medida que o cinema 

se desenvolve numa economia caracterizada pela internacionalização e globalização. O cinema é 

cada vez mais um produto de um processo internacional de produção, distribuição e exibição, 

através de coproduções e contratação de empresas e equipas técnicas estrangeiras, constituindo 

uma indústria global. Esta indústria global afeta os hábitos de visualização – o cinema americano 

de Hollywood é consumido em todo o mundo, definindo o formato convencional do cinema popular. 

Por outro lado, a comparação entre vários cinemas nacionais, apoiados numa determinada 

conceção de cultura comum, enquanto abordagem, é cada vez mais problemática na era do pós-

colonialismo e da afirmação identitária de grupos étnicos, nacionais e subnacionais por todo o 

mundo, uma vez que apresenta a representação nacional como uniforme e coesa.  

Assim, torna-se insuficiente definir o cinema nacional por comparação, quando ele não 

resulta de um processo exclusivamente nacional ou doméstico, por um lado, e não representa a 

diversidade da população e da nação, por outro. O método introspetivo sugerido por Higson 

consiste na definição do cinema nacional considerando a sua relação com identidades nacionais, 

políticas, económicas e culturais, bem como com o conjunto de tradições preexistentes num 

estado-nação (ibid.: 42). O cinema nacional deve ser compreendido na sua relação com as várias 

culturas, tradições e histórias – e não por comparação ou oposição a outros cinemas nacionais 

estrangeiros. Ainda assim, é necessário enquadrar o cinema no contexto global, considerando os 

métodos usados e o acesso aos mercados internacionais (ibid.: 43). Nesse sentido, Higson define 

quatro abordagens possíveis no estudo do cinema nacional: a económica, a textual, a centrada na 

exibição/consumo, e a crítica (ibid.: 36-37). A abordagem económica centra-se na análise da 

indústria cinematográfica doméstica, questionando-se sobre quem controla as infraestruturas, 

bem como os meios de produção, distribuição e exibição – domésticos e internacionais. A 

abordagem textual centra-se nos temas, estilos e projeções da identidade nacional presentes nos 

textos fílmicos. A abordagem centrada na exibição centra-se no público que consome determinados 

filmes. Por fim, a abordagem crítica procura compreender o cinema nacional segundo a sua 

qualidade artística. De todas, Higson destaca a importância da análise do público, além da análise 

textual e crítica, para a compreensão do cinema nacional – “O que seria do cinema nacional sem 

um público nacional?”10 (ibid.: 46). 

 
10 “For what is a national cinema if it doesn't have a national audience?” (Higson, 1989: 46) TdA.  
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Partindo das ideias de Higson quanto à crescente pressão exercida sobre o modelo 

nacional num contexto global, Crofts propõe a sua própria categorização, identificando nove fatores 

implicados na análise do cinema nacional: produção, distribuição/exibição, audiência/público, 

discursos, textualidade, especificidade nacional/cultural, géneros e movimentos do cinema 

nacional, o papel do estado e, por fim, o alcance global (Crofts, 1998: 386-387). Além de destacar 

a importância da produção, distribuição e exibição, público e textualidade, à semelhança de Higson, 

Crofts define outras categorias especialmente pertinentes para o estudo dos cinemas nacionais, 

nomeadamente, a especificidade nacional/cultural e o alcance global. No que diz respeito ao 

problema de definir os conceitos de nação e estado, Crofts propõe o uso do termo “cinemas 

estatais” ou “cinemas de estados-nação”, ultrapassando, assim, a conceptualização problemática 

dos termos. Crofts define, ainda, oito variedade desses cinemas estatais: o cinema dos EUA, 

Hollywood; os sucessos comerciais asiáticos; cinemas de entretenimento locais; cinemas 

totalitários, como o cinema da China comunista; o cinema-arte; as coproduções internacionais; o 

cinema do Terceiro Mundo; e, por fim, o cinema sub-estatal (ibid.: 389-390). 

No capítulo «The Limiting Imagination of National Cinema», parte de «Cinema and Nation» 

(2000), editado por Mette Hjort e Scott Mackenzie, Higson volta a dedicar-se ao conceito de cinema 

nacional, realçando o facto de, na sua noção tradicional, o termo não reconhecer as diferenças 

culturais e a diversidade existente na população de um estado, nação ou estado-nação, bem como 

dos membros de comunidades nacionais dispersos geograficamente – a diáspora. À medida que 

os meios de comunicação modernos cada vez mais funcionam de forma transnacional e global, 

marcando uma época de trocas culturais além-fronteiras, esta abordagem fechada e exclusiva é 

cada vez menos pertinente. Apesar de ser verdade que os média são vitais para a construção da 

nação enquanto comunidade imaginada, os média contemporâneos são, também, um veículo de 

trocas culturais transnacionais (Higson, 2000: 60). É nesta permeabilidade das fronteiras 

nacionais que surge o transnacional. No cinema, a experiência transnacional ocorre ao nível da 

produção e realização, bem como da distribuição e da receção. A interpenetração a nível 

internacional e doméstico sugere que as formações nacionais modernas misturam diferentes 

identidades e culturas estando, por isso, num processo constante de construção, em vez de serem 

uma unidade fixa e fechada (ibid.: 61).  Os movimentos além-fronteiras podem introduzir 

elementos exóticos para a cultura nacional ou culturas nacionais. Esses elementos, podem, por 

um lado, provocar preocupação com a influência ou imperialismo cultural estrangeiro; por outro 
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lado, podem democratizar a cultura local ao expandir o seu repertório; por fim, podem ser 

interpretados de acordo com as referências locais (ibid.: 62). Ainda assim, o conceito de cinema 

nacional continua a ser importante e relevante na promoção das culturas e economias locais, 

oferecendo imagens coerentes de uma nação, compreendida na sua diversidade, e sustentando-

a ideologicamente. Assim, o conceito continua a ser relevante, não devendo ser abandonado, mas 

sim repensado, reenquadrado e questionado, considerando o caráter transnacional do cinema no 

contexto global contemporâneo. 

iv. Cinema transnacional 

O termo cinema transnacional tem sido usado nos mais diversos contextos, com 

abrangência variável, carecendo de uma definição completa e exaustiva. Partindo da proposta de 

Higson, Deborah Shaw, em «Deconstructing and Reconstructing ‘Transnational Cinema’», 

debruça-se sobre a sua conceptualização, colocando duas questões principais: o que significa 

cinema transnacional, exatamente? A abordagem nacional é obsoleta no contexto atual da 

globalização dos meios de produção e distribuição? Para melhor descrever o conceito, Shaw define 

várias categorias para a sua análise11, das quais se destacam os métodos transnacionais de 

produção, distribuição e exibição, e os métodos transnacionais de narração (Shaw, 2013: 52-65). 

A primeira, centra-se no financiamento dos filmes, muitas vezes estrangeiro e resultado de 

coproduções internacionais, bem como na distribuição dos filmes no mercado global e nos 

circuitos de festivais internacionais. A segunda, centra-se no conteúdo dos filmes e nos 

instrumentos narrativos usados para os tornar acessíveis a vários públicos, além do doméstico. 

Esta categoria refere-se aos filmes que seguem as tradições locais, bem como aos que utilizam e 

incorporam técnicas importantes do cinema mainstream de Hollywood. Ainda assim, apesar de 

esta mudança de paradigma no estudo dos cinemas nacionais/transnacionais, Shaw conclui que 

a maioria dos filmes se dirigem ao mercado doméstico, focando-se em problemas locais e 

recorrendo a formas de narração tradicionais, desconhecidas do público internacional.  

Mais tarde, em «Contribution to Austin Fisher and Iain Robert Smith, ‘Transnational 

Cinemas: A Critical Roundtable’», uma mesa-redonda entre vários académicos e cuja publicação 

é editada por Andrew Higson, Shaw clarificaria o facto de não existir uma definição única e coesa 

 
11 Métodos transnacionais de produção, distribuição e exibição; métodos transnacionais de narração; cinema de globalização; filmes 
com várias localizações; cinema da diáspora; trocas culturais; influências transnacionais; abordagens críticas transnacionais; hábitos 
de visualização transnacionais; cinema “inter-regional” ou “intercomunitário”; estrelas transnacionais; realizadores transnacionais; 
a ética do cinema transnacional; redes colaborativas transnacionais; filmes nacionais; e, por fim, a política do cinema transnacional 
(Shaw, 2013: 52-65). Várias destas categorias sobrepõem-se mutuamente.   
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de cinema transnacional, propondo que, através da categorização que propõe, sejam analisadas, 

no seu lugar, as aplicações da abordagem transnacional (Higson, 2016: 22). Na mesma 

publicação, Rosalind Galt destaca a “plasticidade” do termo e a consequente dificuldade de 

definição (ibid.: 9). Por sua vez, Higson descreve a utilidade do termo para a análise das 

características definidoras do cinema contemporâneo e de vários cinemas históricos, por três 

motivos principais: em primeiro lugar, o termo descreve as novas formas de produção, distribuição 

e exibição além-fronteiras; em segundo lugar, indica o envolvimento de pessoal técnico de vários 

países; em terceiro lugar, descreve as formas como os filmes narram viagens e encontros além-

fronteiras de personagens, que podem, elas próprias, ter várias origens e nacionalidades; em 

quarto lugar, descreve a forma como os filmes chamam a atenção para as implicações sociais e 

políticas dessas viagens e encontros; por fim, descreve a forma como os públicos, em diferentes 

contextos nacionais, compreendem os filmes (ibid.: 14) – o mesmo filme é passível de ter 

diferentes interpretações e leituras dependendo da sua inteligibilidade perante um determinado 

público, quanto aos métodos de narração, ao contexto histórico e à estética. Higbee e Lim (2010), 

em «Concepts of transnational cinema: towards a critical transnationalism in film studies», definem 

três abordagens principais na teorização da questão transnacional nos estudos fílmicos: a primeira, 

centra-se na dicotomia nacional/transnacional, na saturação e obsolescência do modelo nacional 

devido aos métodos de produção, distribuição e exibição internacionais e na circulação dos filmes 

além-fronteiras; a segunda, centra-se no cinema transnacional enquanto “fenómeno regional 

através da análise dos cinemas nacionais que investem numa herança cultural partilhada e/ou 

fronteira geopolítica”; por fim, a terceira, centra-se nos cinema pós-colonial e da diáspora através 

da “análise da representação da identidade cultural, desafiando as conceções ocidentais de nação, 

cultura nacional e cinema nacional enquanto conceitos estáveis e coesos a nível ideológico, 

narrativo e estético (Higbee & Lim, 2010: 9).  

Desta forma, o conceito de cinema transnacional pretende questionar e desafiar o modelo 

nacional, reforçando a rejeição da ideia de um cinema nacional circunscrito e fechado (Higson, 

2016: 14). Como explica Lucy Mazdon, o cinema transnacional deve ser compreendido como uma 

abordagem, uma metodologia de estudo do cinema, e não como um objeto de estudo em si; 

enquanto abordagem, deve ainda ser entendida na sua porosidade e interseção com outras 

abordagens, incluindo a nacional (ibid.: 16-17). Esta ideia é corroborada por Kathleen Newman, 

que define o termo transnacional como uma área de investigação da teoria do cinema, motivada 
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pela atual circulação global do cinema (ibid.: 20-21). O caso do cinema chinês é particularmente 

relevante a este propósito.   

v. Os cinemas nacionais chineses 

  Em «Transnational Chinese Cinemas: Identity, Nationhood and Gender», Sheldon Lu 

identifica quatro fases essenciais da evolução do cinema nacional chinês: a fase socialista, a fase 

nacionalista, a fase da República Popular da China e a fase pós-maoísta. O cinema chegou à China 

como uma arte estrangeira em 1896. O primeiro filme chinês data de 1905. A fase socialista 

identifica o cinema do início do século XX que pretendia distinguir-se do cinema estrangeiro, 

forjando um cinema nacional de esquerda que se opunha ao domínio cultural estrangeiro – 

nomeadamente, o domínio americano (Lu, 1997: 4). Com o estabelecimento da República Popular 

da China, em 1949, o cinema chinês passou a ser regulado pelo Ministério da Cultura 12 , 

nomeadamente, pelo Departamento de Propaganda do Partido Comunista 13 . A redução das 

diferenças étnicas e culturais internas através da representação da “harmonia étnica” fazia parte 

da construção de um cinema nacional com características especificamente chinesas (ibid.: 6-7). 

Por sua vez, a fase pós-maoísta, ou pós-socialista, foi palco de uma nova vaga de realizadores 

chineses, que deram origem ao movimento do Cinema Novo Chinês. O conjunto de realizadores 

que compunham a chamada Quinta Geração tinham como objetivo a reflexão sobre a história e 

da sociedade nacionais, bem como da civilização chinesa – aquilo que Lu designa como “crítica 

cultural” – forjando um estilo distinto e uma “autoetnografia” (ibid.: 8). Foi o Cinema Novo Chinês, 

através, sobretudo, do trabalho dos realizadores da Quinta Geração, que permitiu a 

internacionalização e globalização do cinema nacional chinês, transformando-o num cinema 

transnacional. O cinema chinês passou a ser parte integrante do mercado internacional, 

participando num processo transnacional de produção, exibição, distribuição e consumo (ibid.: 8-

9).  

Depois de 1949, com o fim da Guerra Civil Chinesa, e a formação da República da China 

em Taiwan, tornou-se mais difícil defender a existência de um cinema nacional chinês homogéneo 

e coeso (ibid.: 12). Por outro lado, o cinema de Hong Kong estava já bem estabelecido, tendo um 

mercado próprio uma indústria desenvolvida, pararela e concorrente com a do continente. Assim, 

o novo governo comunista e a ameaça de reintegração dos dois territórios vieram reforçar o conflito 

 
12 中华人民共和国文化部 Zhōnghuá rénmíngòng héguó wénhuà bù. Hoje designado Ministério da Cultura e Turismo (中华人民共

和国文化和旅游部 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Wénhuà hé Lǚyóubù). 
13 中国共产党中央委员会宣传部 Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì Xuānchuánbù. 
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identitário entre a República Popular da China, a República da China em Taiwan e Hong Kong. 

Durante a segunda metade do séc. XX, a cisão entre a China continental, Taiwan e Hong Kong foi-

se adensando, complexificando o estudo do cinema nacional no caso chinês. No seguimento das 

ideias de Crofts, Zhang Yingjin descreve o cinema nacional chinês como estando num processo 

constante de construção, descrevendo-o como “flutuante”, “inacabado”, “instável” e “disperso” 

devido à instabilidade da constituição geocultural e geopolítica da China e às ruturas históricas 

marcadas pelas mudanças de regime e fronteiras (Zhang, 2010: 126-127). Essa instabilidade 

manifesta-se no facto de, no caso chinês, se poder dizer que existem três cinemas nacionais 

distintos: o cinema da China continental, o cinema de Taiwan e o cinema de Hong Kong, cada um 

dos quais possuindo as suas especificidades culturais, étnicas, históricas, políticas, linguísticas. 

Não considerar o cinema chinês, ou cinemas chineses, na sua pluralidade, seria um exercício 

redutor, uma vez que estes três cinemas chineses apresentam especificidades a nível histórico, 

político, territorial, cultural, étnico e linguístico. Assim, Zhang considera que o cinema nacional 

chinês deve ser conceptualizado como um conjunto de projetos discursivos “da autoria de 

diferentes indivíduos, grupos e instituições com vários propósitos” (Berry, 1998: 132, como citado 

em Zhang, 2010: 127).  

Enquanto na China continental, nos anos 80, surgia o Cinema Novo Chinês e a Quinta 

Geração, em Taiwan surgia o Cinema Novo Taiwanês. Este movimento representava uma inovação 

da linguagem fílmica e, também, dos temas retratados, centrando-se na reflexão sobre a história, 

sociedade e cultura taiwanesas. Os filmes de Hou Hsiao-hsien são os mais representativos destes 

ideais, ao contarem a história nacional de uma perspetiva especificamente taiwanesa, 

representando a memória comum do passado da população marcado pela influência chinesa, pela 

colonização japonesa, pelo governo nacionalista e pelas potências ocidentais – a experiência 

taiwanesa. O Cinema Novo Taiwanês marcou uma rutura com a conceção da nação do Partido 

Nacionalista, representando as memórias reprimidas da população da colonização japonesa, da 

Guerra Civil Chinesa, e da transição para o governo nacionalista. A nação imaginada pelo Cinema 

Novo colidia com a política estatal, particularmente no que diz respeito à língua, que excluía o 

dialeto taiwanês até meados dos anos 80. O movimento do Cinema Novo Taiwanês viria, ainda, a 

ser importante para o projeto político de um novo partido nos anos 90 – o Partido Democrático 

(Zhang, 2010: 128-129). Por sua vez, o caráter cosmopolita, híbrido e transnacional de Hong Kong, 

enquanto colónia inglesa e território chinês, torna o seu cinema num caso especialmente relevante 
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no estudo dos cinemas chineses e do cinema contemporâneo (Lu, 1997: 14). O cinema de Hong 

Kong é um dos mais sucedidos do mercado asiático, com uma cultura popular muito forte14. 

Durante os anos 80, surgiriam duas novas vagas de realizadores, enquadradas naquele que ficou 

conhecido como a Nova Vaga de Hong Kong, ou Cinema Novo de Hong Kong. Wong Kar-wai 

pertence à segunda vaga de realizadores. Os seus filmes transmitem uma visão da cultura chinesa 

especifica de Hong Kong, retratando o caráter regional, internacional e cosmopolita da cultura 

local. À semelhança de Zhang Yimou e Hou Hsiao-hsien, Wong Kar-wai foi premiado nos festivais 

internacionais, passando a pertencer ao mercado global. 

Como Zhang destaca, tanto o cinema da China continental, como o de Taiwan e o de Hong 

Kong desafiam a categorização proposta por Crofts. O cinema continental, nomeadamente, a 

Quinta Geração, é enquadrada por Crofts na categoria de cinema do terceiro mundo, enquanto 

cinema de “exílio”, e na categoria de cinema totalitário, enquanto “cinema artístico” (Crofts, 1993: 

54-57, como citado em Zhang, 2004: 3). Por sua vez, o cinema de Taiwan pode ser enquadrado, 

simultaneamente, em quatro categorias: a categoria de sucessos comerciais asiáticos, devido ao 

sucesso doméstico e do sudeste asiático durante os anos 60, apesar de atualmente já não existir 

uma indústria tão forte; cinema artístico, devido aos cineastas premiados internacionalmente 

durante os anos 80; cinema totalitário, devido ao cinema estatal de propaganda promovido durante 

os anos 60 e 70; e, ainda, cinema do terceiro mundo, por se caracterizar pela oposição ao estado 

e ao imperialismo cultural e económico, durante os anos 90 (Zhang, 2004: 2-3). Por fim, Hong 

Kong é referido como um “cinema de estado-nação” por Crofts, apesar de ter sido uma colónia 

inglesa entre 1842 e 1997, e um território chinês até à atualidade, nunca tendo constituído um 

estado independente (ibid.). Assim, o cinema chinês, ou cinemas chineses, devido ao seu caráter 

plural e diverso, parecem desafiar as categorizações da teoria do cinema nacional, resistindo a 

uma conceção fechada e circunscrita.  

Os próximos três capítulos serão dedicados à análise dos três cinemas chineses através 

da obra de Zhang Yimou, Hou Hsiao-hsien e Wong Kar-wai, com o objetivo de expor as 

especificidades históricas, políticas, culturais e linguísticas de cada um.   (Wong, 2007)  

 

 

 
14Entre os anos 20 e 1997, Hong Kong tinha uma das maiores indústrias de cinema do mundo, acompanhando a Índia e os EUA. A 
restituição do território, em 1997e a crise financeira afetaram a indústria cinematográfica (Wong, 2007: 177).  
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Capítulo II 

Zhang Yimou e o  cinema da China continental
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Zhang Yimou nasceu em 1959, em Xi’an, na Província de Shaanxi. A sua mãe era médica, 

e o seu pai, assim como dois dos seus tios, haviam sido membros do Exército Nacional 

Revolucionário1 do Partido Nacionalista Chinês2. O passado da sua família ditou uma situação 

política desconfortável para Zhang Yimou e para a sua família a partir de 1949, ano em que o 

Partido Comunista estabeleceu a República Popular da China (Zhen, 2002: 25). Além disso, a 

família, assim como milhares de outras, foi afetada também pela Revolução Cultural, iniciada em 

1966, e que se prolongaria até 1976. Tanto o seu pai como a sua mãe foram enviados para o 

campo no âmbito do programa de reeducação da população. Da mesma forma, em 1968, Zhang 

Yimou foi enviado para a Brigada Beini na Comuna Hangong da Província de Shaanxi (ibid.: 26). 

Durante os primeiros três anos, trabalhou como agricultor, sendo que em 1971 foi contratado 

para trabalhar numa fábrica de algodão. Nessa altura, Zhang Yimou dedicava-se à pintura, tendo 

pintado a imagem de Mao Tse-tung (Mao Zedong) em todas as casas da sua brigada (ibid.: 26). 

Durante o período em que trabalhava na fábrica de algodão, através do contacto com um estudante 

de pintura da Academia de Belas Artes de Xi’an, começou a interessar-se também por fotografia, 

tendo adquirido a sua primeira câmara (ibid: 27-28). Durante quatro anos dedicou-se ao estudo e 

à prática dessa arte, tendo desenvolvido um nível de mestria admirável na revelação e impressão 

de fotografias a preto-e-branco (ibid.: 28). Seria esse trabalho, desenvolvido de forma persistente 

e apaixonada enquanto trabalhava na fábrica de algodão, que, mais tarde, lhe valeria a atenção 

dos professores da Academia de Cinema de Pequim.  

A Academia de Cinema de Pequim foi criada em 1956, subdividindo-se em vários 

departamentos, que abrangiam áreas como guionismo, realização, representação, cinematografia, 

design de produção e tecnologia (ibid.: 6). Em 1966, com o início da Revolução Cultural, cessaram 

todas as atividades letivas da Academia por um período de 12 anos. Depois desse interregno, em 

1978, tiveram lugar as primeiras provas de admissão, em Pequim, Xangai e Xi’an. (ibid.: 6) A 

idade de Zhang Yimou ultrapassava o limite estabelecido (ibid.: 18), mas, ainda assim, ele fez 

chegar o seu trabalho aos professores responsáveis pela admissão ao Departamento de 

Cinematografia em Xi’an que, perante a qualidade do seu trabalho fotográfico, propuseram que o 

1 国民革命军 Guómín gémìng jūn. O Exército Nacional Revolucionário foi o braço militar do Partido Nacionalista Chinês de 1925 até 

1947, bem como o exército nacional da República da China durante esse período. 
2 国民党 Guómíndǎng. Criado por Sun Yat-sen, em 1919, o Partido Nacionalista Chinês dominou o governo da República da China 

de 1928 até à tomada do poder pelos comunistas, em 1949. 
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seu caso fosse considerado para admissão. A direção da Academia decidiu a favor da sua 

admissão, e Zhang Yimou pôde ingressar no Departamento de Cinematografia – uma situação 

excecional que nunca se repetiu (ibid.: 28). Em 1982, Zhang Yimou concluiu os quatro anos do 

curso com ótimos resultados – viria a tornar-se num dos mais reconhecidos alunos da chamada 

Quinta Geração.  

Quinta Geração é a designação atribuída a um grupo de realizadores proeminentes do 

panorama cinematográfico da China continental, formados em 1982, pela Academia de Cinema 

de Pequim – a primeira turma após a Revolução Cultural, que motivara a interrupção das 

atividades letivas. A Quinta Geração enquadra-se, também, naquilo que se pode designar como 

cinema pós-socialista – apesar da permanência do socialismo no ideário político nacional, o termo 

pós-socialista começou a ser usado nos estudos fílmicos chineses para designar o cinema 

alternativo ao do período maoísta (Zhang, 2012: 57). Em 1978, após a morte de Mao Zedong3 em 

1976, iniciou-se a reforma política e económica de Deng Xiaoping4, empenhada na construção de 

um “socialismo chinês”, e marcada pela abertura e modernização do país, bem como pela 

transição para uma economia de mercado. À semelhança do que aconteceu noutros setores, este 

período provocou grandes alterações no cinema chinês, o que se viria a traduzir em novas 

possibilidades de financiamento, produção e distribuição (ibid.: 57). «Um e oito», um filme de 

1983, realizado por outro membro da Quinta Geração, Zhang Junzhao5, e com cinematografia de 

Zhang Yimou, foi o primeiro filme em que participou a ser destacado pela crítica chinesa (Larson, 

2017: 3-4). Para a crítica internacional, seria o filme «Terra Amarela», de 1984, realizado por 

Chen Kaige6, com cinematografia de Zhang Yimou, a destacar-se, conquistando vários prémios 

internacionais. Apesar de não ter sido o primeiro filme do grupo de realizadores, a sua exibição no 

Festival Internacional de Cinema de Hong Kong nesse ano, foi um evento inaugural para a Quinta 

Geração (Lu, 1997: 108). Depois de, em 1987, ter participado como ator no filme «Velho Moínho» 

de Wu Tianming7, o que lhe valeu o prémio de Melhor Ator no Festival Internacional de Cinema de 

Tóquio, Zhang Yimou teve a oportunidade de realizar o seu primeiro filme, «Sorgo Vermelho» (Ye, 

1999: 2).  

3 毛泽东 Máo Zédōng (Mao Tse-tung).  
4 邓小平 Dèng Xiǎopíng. 
5 一个和八个 Yīge hé bāge; 张军钊 Zhāng Jūnzhāo. 
6 黄土地 Huáng tǔdì; 陈凯歌 Chén Kǎigē. 
7 老井 Lǎo Jǐng; 吴天明 Wú Tiānmíng. 
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Segundo Zheng Dongtian, foi o surgimento de filmes avant-garde como «Terra Amarela» 

que motivaram a criação de um modelo de organização geracional do cinema chinês (como citado 

em Zhang, 2012: 58). A Primeira Geração é reconhecida por ter estabelecido uma indústria de 

cinema doméstica no período do cinema mudo, destacando-se realizadores como Zheng Zhengqiu, 

Zhang Shichuan e Hou Yao. A Segunda Geração, marcada pelo estilo realista, é reconhecida pela 

promoção de ideais nacionalistas de esquerda, destacando-se nomes como Cai Chusheng, Sun 

Yu, Feimu e Sang Hu. A Terceira Geração é reconhecida pelo desenvolvimento de um novo 

discurso sobre a história nacional, destacando-se o trabalho de Chen Huaiai, Shui Hua e Xie Jin. 

Por sua vez, a Quarta Geração é reconhecida pelo regresso ao humanismo, destacando-se o 

trabalho de Zheng Dongtian, Huang Shuqin, Wu Tianming e Xie Fei. A Quinta Geração é 

reconhecida pelo seu estilo experimental, e pela reflexão sobre a história e a cultura do país, 

destacando-se o trabalho não só de Zhang Yimou, mas também de Chen Kaige, Huang Jianxin, 

Wu Ziniu. Por fim, a Sexta Geração é reconhecida pelo seu carácter marginal, político e 

independente, destacando-se o trabalho de Zhang Yuan, Lou Ye e Jia Zhengke (Zhang, 2012: 58-

59). Depois da Sexta Geração, a organização geracional deixou de ser usada para definir os novos 

realizadores nos estudos fílmicos chineses – apesar de o termo ser usado ocasionalmente, não é 

amplamente aceite.  

Zhang Yingjin em «A Companion to Chinese Cinema», definiu as características de cada 

uma das gerações acima citadas, contudo, também questiona a pertinência da organização 

geracional da história do cinema da China continental. Embora existam características comuns 

que justifiquem o agrupamento de realizadores por afinidades estilísticas, temáticas e contextuais, 

o autor considera que cada geração possui um carácter descontínuo e heterogéneo inerente,

sobretudo no período pós-socialista (Zhang, 2012: 59). O autor defende ainda que vários trabalhos 

Primeira Geração (1910-1920): 
Zheng Zhengqiu, Zhang Shichuan, Hou Yao 

Cinema mudo 

Segunda Geração (1930-1940): 
Cai Chusheng, Sun Yu, Feimu, Sang Hu 

Movimento nacionalista de esquerda 

Terceira Geração (1950-1960): 
Chen Huaiai, Shui Hua, Xie Jin 

Período socialista 

Quarta Geração (Início anos 80): 
Zheng Dongtian, Huang Shuqin, Wu Tianming, Xie Fei 

Período pós-socialista 

Quinta Geração (Meados anos 80): 
Zhang Yimou, Chen Kaige, Huang Jianxin, Wu Ziniu 

Período pós-socialista, sucesso internacional 

Sexta Geração (Início anos 90): 
Zhang Yuan, Lou Ye, Jia Zhengke 

Produções independentes 

Figura 1 
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de realizadores da Quarta Geração e da Quinta Geração do início dos anos 80 partilham 

características e se enquadram no chamado Cinema Novo Chinês, identificando um ciclo de vida 

idêntico em cada uma delas: a sua génese era marcada pela inovação estética em relação à 

anterior, evoluindo para um regresso às convenções (Zhang, 2012: 61). Apesar disso, foi o 

trabalho da Quinta Geração e, mais tarde, da Sexta Geração, que fez com que o cinema da China 

continental se destacasse a nível internacional. Zhang Yingjin considera mesmo que a Quinta 

Geração e a Sexta Geração concretizaram os objetivos aos quais a Quarta Geração se propunha, 

que se prendiam com a modernização visual e estética, e com a minimização do enredo e da 

narrativa. O autor identifica três diferenças essenciais entre a Quarta Geração e a Quinta Geração, 

justificando o insucesso internacional da primeira, e o sucesso extraordinário da segunda: 

conteúdo cultural, estilo artístico e política transnacional (Zhang, 2012: 65). No que diz respeito 

ao conteúdo cultural, o autor defende que enquanto os trabalhos da Quarta Geração exigiam um 

conhecimento aprofundado da história e da cultura chinesas, os filmes da Quinta Geração e da 

Sexta Geração recorrem a uma visão ocidental e orientalista sobre a China (Zhang, 2012: 65) – 

uma crítica recorrente ao trabalho de Zhang Yimou entre académicos chineses. Por outro lado, 

quanto ao estilo artístico, a Quarta Geração era menos experimental, enquanto a Quinta Geração 

se destacou pela inovação visual, da qual a cinematografia de Zhang Yimou tanto em «Terra 

Amarela», como nos seus filmes da «Trilogia Vermelha» («Sorgo Vermelho», «Judou» e «Lanternas 

Vermelhas») é exemplar. Por fim, no que diz respeito à dimensão política, Zhang argumenta que 

o facto de os trabalhos dos realizadores da Quinta Geração terem atraído muita atenção

internacional se deveu ao facto de serem censurados na China, ao contrário dos  filmes da Quarta 

Geração, considerados pro-establisbment (Zhang, 2012: 65). 

O facto de todos os realizadores da Quinta Geração terem nascido depois de 1949, o ano 

da fundação da República Popular da China, e de todos partilharem a experiência de reeducação 

no campo durante as campanhas da Revolução Cultural do Partido Comunista, entre 1966 e 1976, 

conferiu-lhes um conhecimento das comunidades rurais que teve impacto na sua obra – 

nomeadamente, quanto ao criticismo das políticas comunistas e à reflexão sobre a ideologia 

socialista. Estes elementos tornam este conjunto de realizadores numa nova geração 

experimentalista que assumiu coletivamente a tarefa de criar um cinema distintamente chinês, 

com ênfase no uso simbólico das imagens, na tentativa de traçar um retrato da China “real” 

(Deppman, 2010: 37-38). Zhang Yimou define o trabalho da Quinta Geração como uma arte 
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“adaptativa”, preocupada com o rejuvenescimento de trabalhos “de grande qualidade literária” 

(como citado em Deppman, 2010: 39). Os três filmes da «Trilogia Vermelha» de Zhang Yimou 

resultam da adaptação de três obras literárias – «Clã do Sorgo Vermelho», de Mo Yan; «Fuxi Fuxi» 

de Liu Heng; e «Esposas e Concubinas» de Su Tong. As três histórias centram-se na vida de três 

mulheres, situadas nos anos 20 e 30 do século XX.  

2.1. Contexto histórico 

A este propósito, interessa fazer uma contextualização desse período da história chinesa. 

No início do século XX, a dinastia Qing caiu. As reformas de modernização da Imperatriz Cixi, em 

1901, com o objetivo de criar instituições nas quais se alicerçavam os estados-nação modernos, 

deram origem a uma elite que acreditava no nacionalismo e reformismo modernos, pondo em 

causa a estabilidade do governo (Muhlhahn, 2019: 210; 219-220). Assim, durante a primeira 

década do século XX, a dinastia Qing enfrentou pressões do movimento republicano, que viria a 

ser liderado por Sun Yat-sen, para estabelecer um sistema republicano (Muhlhahn, 2019: 220). 

Em 1911, foi estabelecido um governo revolucionário e, a janeiro de 1912, foi estabelecida a 

República da China, presidida por Sun Yat-sen. Assim, chegava ao fim um sistema imperial com 

mais de dois mil anos. A China entrava no novo século em plena mudança ao adotar o modelo de 

estado-nação. Contudo, o novo governo duraria apenas 45 dias, período após o qual Yuan Shikai, 

do exército de Beiyang, restabeleceu o sistema imperial (Muhlhahn, 2019: 224-227). Em agosto 

de 1912, Sun Yat-sen fundou o Partido Nacionalista, o Guomindang8. Com a participação da China 

na Primeira Guerra Mundial, ao declarar guerra à Alemanha, a 14 de agosto de 1917, alinhando-

se com os Aliados, a China poderia garantir um lugar nas negociações de paz, onde os diplomatas 

poderiam negociar questões sobre a soberania nacional chinesa, como a restituição de Qingdao 

(Muhlhahn, 2019: 233-234).  

Assim, a Primeira Guerra Mundial marcou a evolução da diplomacia e das relações 

externas da China, integrando o conjunto de movimentos independentistas que surgiam por todo 

o mundo, exigindo o reconhecimento da soberania das colónias e almejando a criação de uma

nova ordem mundial anticolonial, baseada no princípio da autodeterminação. O enfraquecimento 

dos poderes colonialistas da Europa no pós-guerra, o surgimento de novos poderes como o Japão, 

a abertura do espaço político aos povos colonizados e as mudanças na economia global, 

8 国民党 Guómín dǎng (pn). 
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contribuíram para essa realidade (Muhlhahn, 2019: 234-238). Além disso, as novas ligações 

transnacionais, possibilitadas pelas novas formas de comunicação e mobilidade, pelos avanços 

tecnológicos e pela construção dos canais do Suez e do Panamá, permitiram a circulação e 

disseminação de ideias à escala mundial. A crescente mobilidade de turistas, diplomatas e 

estudantes era um veículo de trocas transnacionais. Assim, os estudantes chineses passaram a 

estudar cada vez mais na Europa e nos EUA. Em 1919, começaram a ocorrer protestos estudantis 

na China, motivados pela intenção das potências ocidentais de aceitar a ocupação japonesa de 

Shandong, na Conferência de Versailles, que encerraria a Primeira Guerra Mundial. Os protestos 

espalharam-se por toda a China, tendo tido repercussão junto dos estudantes chineses em Paris. 

Apesar disso, os protestos e exigências dos estudantes foram ignorados pelas potências ocidentais, 

mas fizeram com que os representantes do governo chinês não assinassem o tratado (Muhlhahn, 

2019: 239-242).  

O movimento estudantil, que ficou conhecido como o Movimento Quatro de Maio 9 , 

integrava-se num movimento cultural mais alargado, chamado Nova Cultura10, centrado nas ideias 

de superação da tradição, cosmopolitismo, autodeterminação, ciência e liberdade, inspiradas na 

modernidade ocidental. Os intelectuais defendiam que as criações artísticas deveriam ser um 

espelho da verdadeira sociedade chinesa, e que a arte deveria contribuir para a criação de uma 

nova China (Muhlhahn, 2019: 242-244). Neste período, os estudante e intelectuais começaram a 

estudar as ideias políticas mundiais, entre elas o marxismo e a revolução russa de 1917. Em 1921, 

foi criado o Partido Comunista Chinês (Muhlhahn, 2019: 255-258). Entre 1923 e 1927, o Partido 

Comunista e o Partido Nacionalista trabalharam em conjunto com a União Soviética, naquela que 

ficou conhecida como a Primeira Frente Unida (Muhlhahn, 2019: 256-259). Após a morte de Sun 

Yat-sen, em 1925, Chiang Kai-shek sucedeu-o na liderança do Partido Nacionalista. Em 1926, 

Chiang deu início à Expedição para Norte e, em 1927, quebrou a aliança com os comunistas, a 

União Soviética e a fação esquerdista interna, numa ação de purga comunista dentro do partido, 

no governo e no exército. No fim de 1928, a maior parte do território chinês estava sob o controlo 

de Chiang Kai-shek. Pela primeira vez, desde a queda da dinastia Qing, a China estava reunificada, 

uma vitória impressionante (Deppman, 2010, 261-264).  

9 五四运动 Wǔsì Yùndòng. 
10 新文化运动 Xīn Wénhuà Yùndòng. 
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Existem semelhanças determinantes entre os anos 20, o período retratado, e os anos 80, 

o período de realização dos primeiros filmes da «Trilogia Vermelha». Os dois períodos foram palco

de crescentes trocas interculturais e da influência cultural ocidental na China. A exposição à cultura 

ocidental encorajou os artistas dos anos 20 e dos anos 80 a tornarem a questão da mulher num 

tema central, tornando a luta contra o sistema patriarcal opressivo da China parte da luta 

intelectual alargada pela renovação nacional (Deppman, 2010: 35). Assim, existe um paralelismo 

entre a Quinta Geração e o Movimento Quatro de Maio. O humanismo que caracterizava o 

Movimento Quatro de Maio está presente no trabalho de Zhang Yimou. A consciência socio-crítica 

manifestada por Zhang nos seus filmes, o realismo e o humanismo, as ideias de reflexão e 

consciencialização do passado e, sobretudo, a identificação da luta das mulheres como um 

indicador da modernização da sociedade chinesa são reminiscentes das ideias do Movimento 

Quatro de Maio (Deppman, 2010: 35-39). 

2.2. Análise de filmes - A «Trilogia Vermelha»  

2.2.1. «Sorgo Vermelho» (1987) 

O filme baseia-se no romance «O Clã do Sorgo Vermelho»11 da autoria de Mo Yan – um 

dos autores chineses mais reconhecidos mundialmente, tendo conquistado o Prémio Nobel da 

Literatura em 2012 – que conta a história de três gerações de uma família de Shandong entre 

1923 e 1976, centrando-se, particularmente, na primeira parte intitulada «Sorgo Vermelho»12, que 

dá o título ao filme de Zhang Yimou. A história do filme «Sorgo Vermelho» situa-se entre os anos 

20 e 30 do século XX, numa zona rural da China, em Shandong. A protagonista é a jovem Jiu’er, 

vendida pelo pai, um agricultor de poucas posses, a um homem mais rico, um velho produtor 

vinícola que sofre de lepra, Li Datou. Jiu’er apaixona-se por Zhan’ao, um dos homens que 

carregara a sua liteira nupcial. Após a morte de Li Datou, Jiu’er assume a gestão da adega, 

comprometendo-se perante os trabalhadores a criar um sistema de produção cooperativo, no qual 

os lucros seriam divididos de igual forma por todos. Com a ajuda de Luohan, um dos empregados 

de Li que se torna num importante aliado de Jiu’er, consegue convencer os trabalhadores, 

revolucionando a forma de produção da adega e a forma de vida da casa. Paralelamente, o seu 

romance com Zhan’ao desenvolve-se, sendo que ele se muda para a casa e os dois têm um filho, 

Douguan. A vida de Jiu’er, Zhan’ao e Douguan, bem como o trabalho na adega decorrem de forma 

11 “红高粱家族 Hóng Gāoliang Jiāzú”. TdA. 
12 “红高粱 Hóng Gāoliang”. TdA.  
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harmoniosa e feliz até à chegada das tropas japonesas. Luohan, que se envolvera em atividades 

do Partido Comunista, é assassinado em público depois de ter sido capturado por soldados 

japoneses. Jiu’er coordena uma vingança, planeando armar uma cilada para a tropas japonesas 

em Qing Shakou. Nesse incidente são violentamente atacados e apenas Zhan’ao e Douguan 

sobrevivem.   

A importância da tradição é preponderante, desde logo, na primeira sequência, que retrata 

o ritual do transporte da noiva, Jiu’er, na liteira nupcial até à casa do novo marido, Li Datou. Jiu’er

é vestida e adornada antes de partir, a sua cabeça coberta com um véu vermelho que não deverá 

retirar durante toda a viagem. A comitiva que a transporta é composta por um conjunto de músicos 

que acompanham o cortejo e por quatro carregadores – um deles é Zhan’ao. A tradição dita que 

os homens, durante o cortejo, brinquem com a noiva que transportam, cantando e agitando a 

liteira. Apesar da omnipresença da tradição na narrativa desde o primeiro momento, as 

personagens almejam a libertação das teias da tradição. Essa predisposição para a transgressão 

começa a evidenciar-se no momento em que Zhan’ao, ao pedir aos restantes transportadores que 

parem de atormentar Jiu’er, demonstra, pela primeira vez, uma preocupação especial da sua parte 

para com ela. Mais tarde, quando um assaltante tenta raptar Jiu’er, Zhan’ao mostra o seu interesse 

passional ao impedir corajosamente o rapto, e, de seguida, ao tocar no pé de Jiu’er. A reação 

sorridente de Jiu’er perante a tentativa de rapto do assaltante e a atitude de Zhan’ao, demonstra 

que ela identifica no interesse demonstrado pelos dois homens uma possibilidade de escapar à 

vida que a esperava. Estes momentos revelam o carácter transgressor de Jiu’er, o seu desejo de 

insubmissão e de fuga à tradição, bem como de libertação romântica e sexual, contrariando os 

costumes que impõem casamentos por motivos económicos, como o seu, e rejeitando o papel 

social de esposa submissa e herdeira de um homem doente que se espera que passe a assumir. 

Da mesma forma, é revelado o carácter rebelde e corajoso de Zhan’ao, que se mostra capaz de 

transgredir as regras sociais. 

A representação da tradição e da cultura com enfoque no seu carácter primitivo, não-

intelectual e folclórico, juntamente com a representação da força e da superioridade social 

masculinas, consideradas exageradas, foram motivo de acusações, entre a crítica chinesa, de 

“auto-orientalismo”13 numa tentativa de agradar ao público internacional (Larson, 2017: 43-44). 

Ao identificar a nação chinesa com a sua cultura folclórica, ela é representada num papel 

13 Termo usado por Wendy Larson (“self-Orientalism”) (Larson, 2017: 43). TdA.  
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subalterno e vulnerável que se enquadra na visão orientalista ocidental. Yan Chunjun define a 

utilização dos elementos supramencionados como o “carácter de espetáculo”14 dos filmes de 

Zhang Yimou. Contudo, o autor destaca o facto de essa tendência narrativa e estética preceder os 

trabalhos do realizador, nomeando filmes com as mesmas características que foram muito bem 

recebidos no mercado interno. Por esse motivo, o realizador não pode ser acusado de uma alegada 

cedência ao olhar ocidental. A verdade é que o filme foi um sucesso a nível nacional, resultando 

até na popularização do tema «Irmã, segue em frente»15 . Esse sucesso é, neste contexto, 

paradigmático, pois demonstra que as escolhas do realizador apelam ao público doméstico e que 

este se identifica com a sua visão (Yan, 1995: 41). 

Na sequência em que Jiu’er conhece Li Datou pela primeira vez, na noite de núpcias, os 

planos apenas mostram Jiu’er encolhida num canto da cama, enquanto se ouve Li Datou, que 

nunca surge na imagem (Wu & Zhang, 1987: 00h15m55s). Essa ausência da personagem 

masculina opressora secundariza-a, reforçando a posição de Jiu’er como protagonista, e colocando 

o espectador no seu lugar de vítima. A vontade e o livre-arbítrio da personagem apresentam-se

subordinados a três personagens masculinas: o pai, Li Datou e Zhan’ao – o pai toma a decisão de 

a vender devido à compensação financeira; Li Datou, compra-a para ser sua mulher; Zhan’ao 

assume o interesse que tem nela e tenta conquistá-la de forma insistente. A dependência do pai 

e de Li Datou é mais evidente, pois o ato de venda e compra de Jiu’er como se uma mercadoria 

se tratasse fala por si. Por sua vez, a dependência de Zhan’ao é mais subtil; dele depende a 

possibilidade de fuga e de libertação de Jiu’er. Pouco a pouco, vai assumindo esse papel de 

catalisador da mudança na vida de Jiu’er, tornando-se no veículo que permite a transgressão das 

14“奇观性 (qíguān xìng)” (Yan, 1995: 41). TdA.  
15 “妹妹你大胆地往前走 (Mèimèi nǐ dàdǎn de wǎng qián zǒu)” TdA. referida, habitualmente, no seu título em inglês “Little Sister, 

Go Boldly Forward”. 

Imagem 1. Wu & Zhang, 1987: 00h15m55s. 
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normas sociais e a realização pessoal, romântica e sexual. Como destaca Larson, apesar de 

Zhan’ao fazer o mesmo que o assaltante que tentara raptar Jiu’er durante o caminho da comitiva 

nupcial, Zhan’ao, ao revelar a sua identidade, espera pela reação de Jiu’er, que se mostra 

disponível para o encontro sexual16. A disponibilidade de Jiu’er é, mais uma vez, reveladora do seu 

desejo de libertação romântica e sexual, e a consumação do ato sexual um sinal da sua coragem 

e natureza transgressora.  

A sequência que retrata a intrusão de Zhan’ao na propriedade, embriagado, contando a 

todos os presentes o seu caso com Jiu’er após a morte de Li Datou merece atenção pelo facto de 

Jiu’er rejeitar Zhan’ao (Wu & Zhang, 1987: 00h31m59s). O desconforto de Jiu’er com a atitude 

descontrolada de Zhan’ao, quando este revela perante todos os pormenores da sua relação é 

notório. Jiu’er além de pedir que o expulsem, bate-lhe. Esta atitude de rejeição reforça a 

emancipação de Jiu’er, bem como o repúdio pela atitude desrespeitosa que pode ameaçar a nova 

organização da adega. Essa rejeição inicial é mais um elemento simbólico da libertação da mulher, 

que se opõe a uma tentativa de sedução que não a agrada. Na verdade, existe um ambiente de 

sedução mútua entre Jiu’er e Zhan’ao, cujo desenvolvimento é paralelo ao processo de 

emancipação de Jiu’er. Jiu’er mostra-se curiosa já quando estava a ser transportada na liteira 

nupcial, primeiro perante o toque de Zhan’ao e, mais tarde, quando este a leva para os campos 

de sorgo, mostra-se disponível. Contudo, ao ser confrontada com uma situação que considera 

humilhante, não hesita em assumir uma posição firme.  Zhan’ao regressaria noutra ocasião, após 

o rapto de Jiu’er e quando os trabalhadores provam o novo vinho produzido na adega cooperativa

(Wu & Zhang, 1987: 00h46m24s). A celebração coletiva é interrompida por Zhan’ao que entra 

pela adega, pega em todos os vasilhões de vinho e, perante Jiu’er, Luohan e todos os trabalhadores, 

urina para o seu interior. Larson defende que este ato é uma afirmação da sua relação física e 

afetiva com Jiu’er perante todos, forçando Jiu’er a assumir a relação e a admitir os seus 

sentimentos17.  

16 “Later, he mimics the bandit to haul her into the sorghum when she is riding on the donkey, with her father who is sufficiently 
farther behind not to notice. But My Grandpa [Zhan’ao] does not act before revealing his identity and waiting for her reaction, which 
turns out to be positive and encouraging. His desires and actions, therefore, may be motivated by the unlawful and the rebellious, 
but they exist on a moral foundation, and show their ability to function within regular (but invigorated) social norms.” (Larson, 2017: 
52). 
17 “My Grandpa’s provocative urination both forces Jiu’er to recognize their relationship and her desire; his act also confronts the 
others, who wait for her response, with an exhibition. The shocking deed is an act of exposure, a notice to the workers, and a 
reminder to Jiu’er of the fundamental physicality of their affection. (…) My Grandpa states what he knows to be true and what he 
has slowly developed through Jiu’er’s active engagement: Jiu’er likes him and enjoys their sexual relationship.” (Larson, 2017: 53). 
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Desta vez, Jiu’er cede e é levada para o seu quarto por Zhan’ao, que, finalmente, assume 

o papel de seu companheiro. A aceitação e participação ativa de Zhan’ao na vida da adega

cooperativa, desconstroem o carácter aparentemente coercivo e ofensivo da atitude de Zhan’ao, 

que, isolada, ou seguida de outro desfecho, poderia representar um elemento fascista, machista 

ou misógino, apresentando, no contexto dessa interpretação hipotética, Zhan’ao numa posição de 

homem opressor (Larson, 2017: 53). Pelo contrário, Zhan’ao apoia as decisões de Jiu’er e a sua 

conceção alternativa e utópica da vida em comunidade. O seu espírito insolente e rebelde 

complementa a ânsia de libertação e a ambição de Jiu’er, e essa complementaridade está na 

origem do seu romance. Contudo, a natureza romântica da relação entre Jiu’er e Zhan’ao afasta 

Luohan, que se sente desconfortável com a nova situação, e abandona a adega. Esta atitude de 

abnegação reforça a diferença de personalidade entre Luohan e Zhan’ao. Quando Jiu’er é raptada 

por Sanpao, Luohan, apesar de resolver a situação, não enfrenta o malfeitor, limitando-se a pagar 

o resgate e a trazê-la de volta para casa. Zhan’ao, por sua vez, assim que desperta do seu estado

de embriaguez, enfrenta Sanpao determinada e violentamente devido ao rapto. Esta diferença de 

reação, revela a aceitação de Luohan das estruturas de poder, e, em contraste, o caráter rebelde 

e corajoso de Zhan’ao, características que partilha com Jiu’er.  

A morte de Li Datou durante a estadia de Jiu’er em casa do pai, é um momento 

determinante. Ao perceber que os empregados se preparavam para abandonar, Jiu’er convida-os 

a continuar a trabalhar na adega, alegando que seriam todos tratados de igual forma, e que o 

dinheiro que fizessem seria distribuído por todos (Wu & Zhang, 1987: 00h26m57s). Esta decisão 

representa uma atitude de emancipação de Jiu’er que, assim, rejeita o seu estatuto de herdeira 

de Li Datou, partilhando o seu lucro com os trabalhadores. Esta nova configuração das relações 

de poder respeita os princípios de uma sociedade socialista ideal e à margem do Estado (Larson, 

2017: 54). Jiu’er, que inicialmente é apresentada ao espectador como uma jovem frágil, vulnerável, 

condenada à vida de esposa submissa de um homem que a comprara, transforma-se na líder de 

uma revolução na forma de produção da adega. O clima de incerteza e dúvida em relação ao 

futuro é arrebatado por uma onda coletiva de esperança e entusiamo entre os trabalhadores, 

Luohan e Jiu’er. Este otimismo em relação ao futuro, esta confiança no poder do grupo na 

construção da prosperidade, é um dos elementos que distingue este filme dos restantes dois que 

completam a «Trilogia Vermelha».  
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2.2.1.1. A resistência ao estrangeiro 

As tropas japonesas são a única presença que ameaça a harmonia e a continuidade da 

realidade da adega cooperativa. Na sequência que retrata a chegada dos japoneses e o violento 

assassinato de Luohan, o narrador conta que este se juntara ao Partido Comunista e que teria 

sido enviado para ajudar na organização contra os japoneses, motivo pelo qual teria sido preso e 

condenado à morte. O narrador destaca o facto de Luohan não ter manifestado o mínimo sinal de 

medo, tendo insultado os japoneses até ao último minuto (Wu & Zhang, 1987: 01h01m24s). A 

personagem de Luohan atinge, assim, uma maior complexidade, ao demonstrar grande coragem, 

resiliência e capacidade de liderança perante uma situação dramática, como a da invasão 

japonesa, marcadamente violenta. Perante a violência que testemunharam contra o seu amigo, 

Jiu’er incita os trabalhadores a vingarem a memória de Luohan e a cumprirem a sua ambição de 

travar os japoneses, armadilhando a passagem por Qing Shakou (Wu & Zhang, 1987: 01h11h20). 

A invasão por intrusos, neste caso representados pelas tropas japonesas, reforçam a identidade 

do grupo de trabalhadores da adega enquanto uma comunidade unida. Os trabalhadores celebram 

essa identidade comum cantando uma canção em conjunto, o tema «Deus do Vinho»18 (imagens 

2 e 3). Esta não se trata de uma vingança em nome dos objetivos do Partido Comunista que 

Luohan representava; o ataque aos japoneses é motivado pelas relações pessoais e de afeto por 

Luohan, que, apesar de ter partido há vários anos, ainda é considerado um membro daquela 

pequena comunidade formada pelos membros da adega. A invasão japonesa representa uma 

ameaça à sobrevivência do grupo e ao seu futuro, provocando uma reação coletiva (Larson, 2017: 

67). 

18 酒神曲 Jiǔ shén qǔ; tema da autoria de Zhao Jiping e Zhang Yimou; referida, habitualmente, pelo título em inglês «The Wine God 

Song». 

Imagem 2 e 3. Wu & Zhang, 1987: 01h11h20. 
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 Enquanto os homens se encontram de vigia para o ataque em Qing Shakou, Jiu’er e a 

cozinheira ficam em casa a preparar uma refeição para todos, após o seu regresso – destacam-

se os planos de pormenor das taças de vinho a serem servidas por Jiu’er (imagens 4 e 5). O 

narrador revela que nesse dia houve um eclipse solar, e que o seu pai lhe dissera que, depois de 

olhar para o sol nesse dia, a sua visão ficara muito afetada, vendo tudo vermelho19. Jiu’er desloca-

se ao local onde os homens estão de atalaia, devido à demora da operação. Quando chega ao 

local, todos são atacados de surpresa pelos japoneses. O plano não é bem-sucedido, todos morrem 

à exceção de Zhan’ao e Douguan.  Quando estão juntos perante o corpo de Jiu’er, ouve-se a 

canção «Irmã, segue em frente» (extradiegética). A sequência, ao som da canção referida, é 

marcada por uma sucessão de planos de curta duração que conduzem o olhar do espectador pelo 

cenário caótico – os corpos dos trabalhadores, os corpos dos japoneses, as chamas, os campos 

de sorgo – contrastados por planos da mesa que Jiu’er preparara para todos festejarem após o 

ataque, como que banhada por uma luz divina (imagem 6). Destacam-se também os planos que 

retratam o eclipse – o sol a desaparecer por detrás da lua, a paisagem e os personagens a banhar-

se de vermelho sangue, os campos de sorgo a esvoaçarem como chamas incandescentes. 

Douguan canta uma canção em homenagem à mãe, mergulhado na vermelhidão que satura o 

ecrã, e marca, assim o fim do filme (imagens 7 a 9).  

19  “O meu pai disse-me que depois de ter olhado para o sol naquele dia, os seus olhos ficaram afetados, via tudo vermelho. No ano 
em que voltei a casa, a ponte de Qing Shakou ainda estava lá, mas as plantas de sorgo não.” (“我爹跟我说过，自打看见了那天的

太阳，他的眼睛就落下了病，无论看什么都是红的。那年我回老家时，青沙口的桥还在，只是没了高梁。”). TdA.  

Imagem 4, 5 e 6. Wu & Zhang, 1987: 01h19m08s. 

Imagem 7, 8 e 9. Wu & Zhang, 1987: 01h24m19s. 
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2.2.1.2. A figura da criança 

Apesar do fim trágico de Jiu’er, a sobrevivência de Zhao’ao, e sobretudo a de Douguan, 

que figura nos planos que encerram o filme, constitui uma resistência à ameaça brutal das tropas 

japonesas, sendo indicativa da esperança no futuro, na continuidade. Como será abordado, a 

figura da criança é recorrente na «Trilogia Vermelha», assumindo, contudo, significados diferentes. 

Sheldon Lu defende que as representações da figura da criança nos filmes de Zhang Yimou 

constituem um exercício de antecipação da história e do destino da nação; além disso, as 

sucessivas histórias de mães, pais e filhos revelam uma fascinação do autor com origens, 

ressurgimentos e finais, reforçando a intenção de um exercício de reflexão sobre o passado e o 

futuro da China (Lu, 1997: 111-112). Em «Sorgo Vermelho», Douguan é apresentado como uma 

criança dócil e simpática; quando é confrontado com a morte da mãe, a canção que entoa 

demonstra a sua pacificação com o sucedido, e o vigor com que o faz transmite ao espectador a 

ideia de determinação, de segurança e de superação. Lu situa este filme no apogeu do período da 

febre cultural20, que marcou o final dos anos 80, uma época em que o regime promovia reformas 

políticas e económicas, defendendo que «Sorgo Vermelho» é uma história da renovação e da 

recuperação da China. Neste contexto, a representação de Douguan em «Sorgo Vermelho» 

simboliza o renascimento e a continuidade da nação chinesa (Lu, 1997: 108; 112-113). Esta 

esperança espelhada na figura da criança viria a esmorecer em «Judou», e a desaparecer 

totalmente em «Lanternas Vermelhas». O enfraquecimento do elemento significante da esperança 

que é a figura da criança, é acompanhado por um tom cada vez mais duro e fatalista, contrastando 

com a visão otimista de «Sorgo Vermelho», evidente na liderança idealista de Jiu’er da adega e na 

sua relação com Zhan’ao.  

Lu descreve «Sorgo Vermelho» como “festivo e exuberante”, contrastando com o tom 

“sombrio e trágico” de «Judou» e «Lanternas Vermelhas». Os filmes culminam na destruição total 

e na insanidade, procurando expor e criticar as origens dos costumes e instituições chinesas, 

celebradas em «Sorgo Vermelho»21 (Lu, 1997: 127). Apesar de o contexto político ser reduzido, 

20 文化热 wénhuà rè. O termo refere-se ao movimento intelectual e cultural surgido na China nos anos 80, durante as reformas de Deng 

Xiaoping, centrado num debate nacional sobre a cultura, tradição, modernidade, e o significado e implicações das teorias ocidentais. Nos 
anos seguintes, tornar-se-ia num movimento sociocultural completo e abrangente, tendo grandes repercussões na sociedade chinesa. O 
movimento terminou abruptamente com o incidente da Praça de Tiananmen, a 4 de junho de 1989 (Zhang, 1994; “Encyclopedia of 
Contemporary Chinese Culture,” 2005).  
21 “The mood of Red Sorghum is festive and exuberant. The film is a rehearsal of the recuperation of masculinity and sexuality, and by 
extension of the underlying sexual politics, the regeneration of the Chinese nation. In stark contrast to Red Sorghum, the mood of Ju Dou 
and Raise the Red Lantern is somber and tragic. The endings of the films verge on insanity and total destruction. (…) They also reach toward 
the roots and origins of Chinese culture. The difference between these films and Red Sorghum becomes obvious. They do not return to the 
“nurturing, regenerating origins” of the Chinese people; on the contrary, they expose and criticize the stifling and degenerating origins of 
Chinese institutions and habits.” (Lu, 1997: 127) 
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essa aparente despolitização esconde uma “política da sexualidade”, uma “ideologia do corpo”, 

uma “estética da masculinidade”, ao propor uma versão poderosa da masculinidade na sociedade 

chinesa como forma de crítica cultural (Wang, 1991, como citada em Lu, 1997: 108). Essa 

masculinidade, representada por Li Datou, é derrotada por Jiu’er, com o apoio de Zhan’ao. A 

personagem masculina castradora é substituída pela personagem masculina salvadora. O filme 

narra, assim, a história do ressurgimento e da recuperação da nação chinesa (Lu, 1997: 108). 

Apesar da morte de Jiu’er, Douguan e Zhan’ao preservarão o seu legado.   

 

2.2.2. «Judou» (1991) 

 O movimento da crítica cultural dos anos 80 chegaria ao fim com os acontecimentos de 

4 de junho de 1989, na Praça de Tiananmen. Sheldon Lu relaciona a mudança no tom dos filmes 

de Zhang com os acontecimentos de Tiananmen (Lu, 1997: 113). Além disso, a intolerância 

política e as forças da economia capitalista, fizeram com que o público se desinteressasse do 

cinema das questões ideológicas e do cinema de autor. A redução acelerada do mercado 

doméstico, bem como a pressão da censura, obrigaram os realizadores da Quinta Geração a virar-

se para o mercado internacional (Lu, 1997: 130-131). Com o sucesso internacional de «Sorgo 

Vermelho», que conquistou o Urso de Ouro do Festival de Berlim de 1988, Zhang Yimou entrou 

no mercado internacional e começou a ter acesso a financiamento estrangeiro. O seu filme 

seguinte, «Judou» resulta de uma coprodução entre o estúdio de Zhang, a autoridade nacional, e 

o grupo japonês Tokuma Shoten.   

O filme conta a história da jovem Judou, vendida pelo seu pai a um homem mais abastado, 

Yang Jinshan, para sua esposa. Jinshan é dono de uma tinturaria, que funciona dentro da sua 

casa, onde vive com o sobrinho Tianqing. Jinshan não tem filhos por ser infértil, e, por esse motivo, 

matou as suas duas esposas anteriores, culpando-as por não ter descendentes. Também Judou é 

sujeita à crueldade deste homem, que a maltrata e a violenta por ela não engravidar. Judou e 

Tianqing começam a envolver-se de forma romântica, às escondidas do tio; Judou engravida e dá 

à luz um filho, Tianbai. Jinshan julga ser o pai da criança, pois Judou e Tianqing não assumem a 

sua relação durante algum tempo, tentando esconder a situação. Tianqing acaba por fazer com 

que Jinshan fique paraplégico, atirando-o de uma ravina quando o encontrara desmaiado num 

campo. Assim, com Jinshan imobilizado, incapaz de agredir fisicamente Judou ou de enfrentar 

Tianqing, os dois conseguem viver uma vida de casal no dia-a-dia da fábrica, mantendo uma 
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imagem de normalidade para os vizinhos e a família alargada, uma vez que continuavam a viver 

com Jinshan.  Jinshan viria a morrer num acidente na tinturaria provocado por Tianbai, quando 

ainda era muito pequeno. Ainda assim, Tianbai cresce a pensar que Jinshan e Judou são os seus 

pais, e Tianqing o seu tio, pois o casal hesita em assumir a sua relação. À medida que vai 

crescendo, Tianbai começa a aperceber-se da relação entre a sua mãe e Tianqing, ouvindo 

rumores do envolvimento entre ambos. Essa situação e, mais tarde, a revelação de que Tianqing 

era o seu verdadeiro pai, causam uma grande revolta em Tianbai, que se torna num jovem rebelde, 

agressivo e violento. Essa revolta culmina com o assassinato de Tianqing, ao ter descoberto que 

se havia envolvido novamente com a sua mãe.  O fundamento da narrativa é o mesmo de «Sorgo 

Vermelho». Ambas as histórias são contadas da perspetiva de uma jovem que é vendida pela 

família para ser esposa de um homem mais poderoso e abastado. Larson caracteriza a 

personagem feminina dos filmes de Zhang Yimou como “mentalmente forte, mas encurralada”, 

carecendo de proteção e vendo a sua agência, isto é, a sua capacidade de agir, limitada (Larson, 

2017: 81). Esta é a espinha dorsal da narrativa, que constrói uma representação da tradição e da 

cultura na sua dimensão popular e rural – e que, tal como «Sorgo Vermelho» e, mais tarde, 

«Lanternas Vermelhas», seria motivo de críticas. Este caráter popular, rural e até primitivo da 

representação da China, permite identificar na visão de Zhang Yimou uma crítica subjacente à 

tradição e à cultura nacionais como castradoras e ultrapassadas. A estrutura social está na origem 

de conflitos entre gerações, surgindo como uma entidade independente da vontade e das ações 

das pessoas, encurralando-as (Lu, 1997: 115).    

A personagem masculina representada por Yang Jinshan é, por sua vez, muito mais forte 

e presente do que Li Datou em «Sorgo Vermelho». Enquanto Li Datou nunca surge no ecrã, 

morrendo numa fase inicial do filme, o que propicia uma mudança positiva na vida de Jiu’er, em 

«Judou», o comportamento de Jinshan é brutal e castrador, e a sua presença visual é constante. 

Jinshan surge como uma força difícil de combater, garantindo o cumprimento da tradição familiar. 

Por outro lado, Tianqing, ao contrário de Zhan’ao, não se caracteriza pela coragem e ousadia que 

possibilitariam a fuga à tradição, mas antes pela sujeição, resignação e cobardia que os 

condenariam ao confinamento. Zhan’ao, ao perceber a disponibilidade de Jiu’er, é arrojado e direto 

quanto à sua intenção de a proteger e conquistar. Por sua vez, Tianqing não assume o seu 

interesse, começando por espreitá-la, através de um buraco na parede, em segredo, e não agindo 

para a defender, ainda que conseguisse ouvir as agressões. Descobrindo a frecha por onde era 
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espreitada, Judou apercebe-se do interesse de Tianqing. Assim, tenta aproximar-se dele para 

procurar proteção dos maus tratos a que Jinshan a submete. A este propósito, destaca-se a 

sequência na qual Judou, tendo-se apercebido do seu interesse, se exibe desnuda perante 

Tianqing, que a observa pela frecha, revelando as marcas das agressões que preenchem o seu 

corpo, num gesto que demonstra a sua vulnerabilidade e a sua necessidade de auxílio (imagens 

10 e 11). Desta vez, é a personagem feminina, Judou, quem procura avidamente a atenção de 

Tianqing, numa luta pela libertação e, sobretudo, pela sobrevivência. Judou apresenta, desta forma, 

o mesmo desejo de insubmissão e de fuga à tradição, bem como de libertação sexual e romântica 

de Songlian, carecendo, contudo, do socorro de um salvador heroico e pujante como Zhan’ao. Em 

todas as situações, Judou assume o papel de agente da mudança, dominando as situações e 

procurando ativamente combater as formas do poder instituído que regem a sua vida. Por sua vez, 

Tianqing assume uma postura passiva, reagindo apenas perante os incentivos de Judou.  

O ato de exposição de Judou perante Tianqing, marca o início de uma performance-dentro-

da-performance22 . Judou demonstra estar consciente da possibilidade de fuga se conseguir 

despertar o interesse de Tianqing, e procura usar o olhar de Tianqing em benefício próprio – ao 

mostrar o seu corpo, exibe as marcas das agressões e pede ajuda. Esta primeira tentativa não 

tem um caráter explicitamente sexual, mas é antes uma súplica baseada no sofrimento físico e 

emocional. Após o insucesso desse método, Judou adota uma abordagem sexual, usando o desejo 

sexual como uma ferramenta para conseguir a proteção de Tianqing. Essa proteção poderia 

garantir a sua sobrevivência através de uma relação baseada no afeto e na atração mútua com 

Tianqing. O envolvimento entre ambos resulta da insistência de Judou. Desta forma, em «Judou», 

 
22 “Performance-within-performance”, ou “play-within-play”, como definidas por Larson (Larson, 2017: 82).  
 
 

Imagem 10 e 11. Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 1990: 00h19m48s. 
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a principal diferença na representação da mulher reside no facto de lhe ser exigida mais audácia 

e mais proatividade para atrair o agente masculino. A representação do homem muda 

drasticamente. A força masculina e a virilidade enquanto veículos da libertação, retratadas em 

«Sorgo Vermelho» através de Zhan’ao, surgem muito debilitadas em Tianqing; por sua vez, 

enquanto veículos da repressão e da imposição da tradição, representados por Li Datou em «Sorgo 

Vermelho», surgem muito reforçadas em Jinshan. Ao perceber a fraqueza de Tianqing, Judou 

assume que é necessário um incentivo mais poderoso para que ele a proteja: primeiramente, o 

incentivo é o desejo sexual; depois, a proteção do filho de ambos. O seu sofrimento, por si só, não 

é suficiente. Judou e Tianqing mantém a sua relação em segredo; Judou acaba por engravidar, 

mas Jinshan pensa ser o pai da criança. O facto de Tianbai ser reconhecido como filho legítimo 

de Jinshan pela família e pela comunidade, marca a sua entrada na ordem simbólica – a criança 

evolui de um ser biológico, para um ser social (Lu, 1997: 114). A condenação familiar e social 

que resultaria do conhecimento do seu envolvimento fazem com que Tianqing hesite em assumi-

lo, mesmo perante os pedidos de Judou. O único momento de aparente coragem de Tianqing não 

deixa, paradoxalmente, de ser essencialmente cobarde: ao encontrar o tio desmaiado num campo, 

atira-o de uma ribanceira, fazendo com que fique paraplégico e mitigando a ameaça que Jinshan 

representa para o casal; dessa forma, o seu ato criminoso passa despercebido.  

A ausência de uma comunidade presente, de uma rede de relações e de contactos 

próximos, exteriores à família, como os trabalhadores da fábrica em «Sorgo Vermelho», tornam o 

ambiente mais isolado, até claustrofóbico. Essa ausência resulta, também, na perda do otimismo 

que caracterizava o tom de «Sorgo Vermelho», através do trabalho coletivo dos trabalhadores da 

adega – uma diferença por demais evidente que confere a este filme um tom pessimista. A 

tinturaria é claustrofóbica, impondo uma hierarquia e estabelecendo limites ao comportamento 

das personagens, cujos papeis sociais são definidos e estanques. O trabalho, apresentado em 

«Sorgo Vermelho» numa visão utópica e otimista, surge em «Judou» como uma atividade 

desmotivante e árdua, numa visão utilitária (Larson, 2017: 81). Apesar da importância da 

presença da família alargada em momentos importantes, a sua relação é distante e não marca a 

vida quotidiana das personagens. Ainda assim, o caráter da tradição enquanto entidade vigilante 

e castradora é mais vincado do que em «Sorgo Vermelho», onde não existe qualquer contacto com 

a família alargada de Li Datou. Em «Judou», a história é marcada por reuniões e ritos familiares 

que juntam a família alargada em momentos importantes – na escolha do nome da criança, no 
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seu aniversário, e no funeral de Jinshan. A família assume um caráter censurador e controlador, 

condicionando os comportamentos e as decisões de Judou e Tianqing, que ficam encurralados 

numa vida infeliz. Assim, existem duas realidades paralelas nesta história: a realidade da vida 

quotidiana dentro da tinturaria, onde Judou e Tianqing assumem a sua relação, após o 

adoecimento de Jinshan; e a realidade alargada, marcada pela pressão social e familiar, obrigando 

estas personagens a assumir os papéis sociais de si esperados. A tradição, a cultura, os ritos 

familiares e a condenação social são os catalisadores da tragédia. Larson define a cultura 

representada em «Judou» como “exagerada”, “formal” e “estruturada”, deixando pouco espaço 

para a transformação23 (Larson, 2017: 93). A rigidez dos costumes e das normas sociais em 

«Judou» desgastam o espírito rebelde, ao contrário do que acontece em «Sorgo Vermelho», onde 

a energia e a força das pessoas persistem apesar de habitarem num espaço circunscrito. Pode 

dizer-se, assim, que as tendências negativas que são ultrapassadas em «Sorgo Vermelho», se 

concretizam e efetivam em «Judou». 

Tianbai condena a relação dos pais. Ao contrário de Douguan, que é retratado como uma 

criança feliz e carinhosa, Tianbai tem uma expressão cerrada e condenadora, não mostrando 

qualquer abertura para compreender e aceitar a situação. Após a morte de Jinshan, essa atitude 

condenatória intensifica-se, como se Tianbai assumisse o papel de Jinshan, fazendo perpetuar o 

ambiente de vigilância e suspeição. Tianbai mostra-se desagradado com a presença de Tianqing 

na fábrica e com a proximidade entre ele e a sua mãe. Quando começa a aperceber-se da 

condenação social e dos boatos que circulam sobre a relação entre os dois, Tianbai desenvolve 

um forte sentimento de revolta, que se concretiza, num primeiro momento, com a perseguição 

que faz ao homem que ouvira a falar sobre o envolvimento sexual da sua mãe com Tianqing, e, 

num segundo momento, com a agressão a Tianqing quando regressa a casa; por fim, resulta no 

assassínio de Tianqing, atirando-o para um tanque de tingimento. Assim, Tianbai perpetua a 

imposição do modelo confucionista que marca o funcionamento da vida familiar, personificando a 

“violência disciplinadora”, convidando, por isso, a uma interpretação deste elemento como uma 

crítica à cultura tradicional (Larson, 2017: 93). O filme termina com a sequência em que Judou 

23 “More than in Red Sorghum, in Judou culture is exaggerated, formalized, and structured, with little opportunity for transformation. 
It is shown to be tenaciously rooted in customs, forming an impermeable shell that determines thought and behavior. Whereas Red 
Sorghum recognizes the energy and life force of the people even if they spend their lives in a narrowly circumscribed space, the 
rigidity of social mores in Judou erodes the rebellious spirit. Except in the mouths of children, the boisterous songs of Red Sorghum 
are gone, replaced by toxic daily life practices. Negative tendencies—especially social, familial, and gender hierarchies—that were 
curtailed in the earlier film come into prominence.” (Larson, 2017: 80) 
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incendeia toda a fábrica, em consequência do desespero que sente pelo facto do seu filho ter 

assassinado o próprio pai (Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 1990: 01h24m45s). Os últimos planos 

retratam o interior da fábrica completamente incandescente. As tiras de tecido de várias cores 

penduradas no interior da fábrica, assumem, inicialmente, um caráter simbólico de vitalidade, em 

contraste com o ambiente sufocante (Lu, 1997: 115). No final, surgem em chamas, simbolizando 

a mortalidade e a finitude (imagens 12 a 19). Ao contrário do que acontece em «Sorgo Vermelho», 

não há qualquer sugestão de esperança neste final; pelo contrário, o final é fatalista e encerra em 

si a tragédia daquela família.  

 

Imagem 12. Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 

1990: 00h08m53s. 

Imagem 13. Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 

1990: 01h19m46s. 

Imagem 14 e 15. Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 1990: 00h29m10s. 

Imagem 16 e 17. Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 1990: 01h24m45s. 
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2.2.3. «Lanternas Vermelhas» (1993) 

À semelhança de «Sorgo Vermelho» e «Judou», «Lanternas Vermelhas» conta a história 

de uma jovem, Songlian, que, tal como Jiu’er e Judou, é vendida pela madrasta a um homem 

mais rico, Chen Zuoqian, após a morte do seu pai, obrigando-a a desistir da universidade.

Enquanto os primeiros filmes retratam ambos um ambiente rural e simples – o homem do primeiro 

filme era dono de uma adega; o do segundo, dono de uma tinturaria – este filme retrata a vida de 

uma família de uma classe social mais alta. Esse aspeto é desde logo evidente pela riqueza da 

dimensão e decoração da casa, pelas roupas refinadas, mas também pelo facto de Songlian ser 

uma estudante universitária e pela existência de várias concubinas – o que implica avultados 

gastos monetários. Songlian torna-se, assim, na quarta concubina da família Chen, juntamente 

com Yuru, Zhuoyun e Meishan.  

Após a sua mudança para a casa, Songlian começa a conhecer os hábitos e as tradições 

familiares, compreendendo aquela que será a sua nova vida. Cedo percebe que a concubina que 

tem as lanternas vermelhas acesas nos seus aposentos – prática da família Chen que identifica a 

casa onde o mestre passa a noite – é a que tem mais poder dentro da casa, tendo direito a vários 

benefícios, tais como a escolha dos pratos servidos às refeições e massagens. A massagem aos 

pés é um dos benefícios exclusivos mais cobiçados pelas concubinas, sendo retratado diversas 

vezes ao longo de todo o filme – o som produzido pelos utensílios usados para a massagem ecoa 

por toda a casa, aguçando a inveja alheia. A concubina preferida pelo mestre e em casa da qual 

pernoita é mais poderosa e mais prestigiada entre as outras concubinas e, também, entre os 

criados. Cedo, também, Songlian se apercebe do ambiente de opressão e disciplina impostos 

sobre as mulheres da casa, cujo comportamento é ditado por regras familiares rígidas e 

inquestionáveis – inclusivamente, numa das suas incursões pela propriedade, encontra um quarto 

no pátio superior, que Zhuoyun viria a designar como “quarto da morte”, uma vez que havia sido 

Imagem 18 e 19. Zhang, Tokuma, Hu & Zhang, 1990: 01h24m45s. 
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usado para enforcar várias mulheres da família. Apesar destas questões lhe saltarem à vista, pois 

é uma jovem culta, inteligente e informada, Songlian acaba por se deixar embrenhar pelo ambiente 

de competição pela atenção do mestre, envolvendo-se em vários conflitos: primeiro com Yan’er, a 

sua aia, depois com Meishan e, por fim, com Zhuoyun. Songlian fica cega com esse jogo que 

define as relações da família Chen, acabando por provocar a morte de Yan’er, ao exigir que um 

castigo fisicamente exigente lhe fosse aplicado, e de Meishan, ao revelar o seu caso extraconjugal. 

Apercebendo-se das consequências dos seus atos, Songlian enlouquece. O filme termina com a 

chegada de uma nova concubina, simbolizando a continuação da tradição familiar, completamente 

alheada dos acontecimentos trágicos.  

2.2.3.1. Tradição 

A organização social da casa baseia-se num conjunto de regras e ritos particulares da 

família Chen que condicionam o comportamento de todos os habitantes. A força da tradição, um 

elemento central nesta trilogia de Zhang Yimou, surge, assim, reforçada por este sistema de regras 

coercivo que dita o comportamento dos membros da família. Essa tradição é também mais 

claustrofóbica, pois é exclusiva da família Chen – como é referido por várias personagens. Assim, 

o comportamento das personagens e os eventos familiares são ritualizados de forma excessiva. 

Tal é visível aquando da chegada de Songlian à casa. Há uma série de rituais a cumprir: primeiro, 

deveria ter sido transportada na liteira nupcial – o que não aconteceu, pois Songlian optou por se 

deslocar a pé, evitando a comitiva; posteriormente, os seus aposentos deveriam ser decorados 

com lanternas vermelhas; por fim, deveria ser preparada pelas aias para a noite de núpcias – 

sendo lavada, vestida e massajada nos pés (imagens 21 a 23). O facto de o filme estar repleto de 

planos aproximados de todas as personagens femininas, quando o mestre surge maioritariamente 

Imagem 20. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h03m30s. 
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em planos gerais, a uma certa distância do observador, evidencia a atenção dada à condição da 

mulher. O mestre – forma respeitosa pela qual Chen Zuoqian é tratado na casa pelos criados e 

pelas suas concubinas – aparece apenas como um vulto, uma presença ausente, uma figura 

incaracterística que surge para fazer perceber o seu poder, sendo que o seu rosto nunca é 

mostrado ao longo de todo o filme. A este respeito, destaca-se a sequência em que Songlian 

conhece o mestre, na sua noite de núpcias (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h10m53s). 

Enquanto Songlian é retratada não só nos planos gerais, como também em vários planos 

aproximados, o mestre surge apenas num plano geral, de costas para a câmara, sem que seja 

possível ver a sua cara, e num plano aproximado de Songlian deitada na cama onde é apenas 

possível ver o braço do mestre, o que resulta no realce da expressão de Songlian em detrimento 

da do mestre. Este constante alheamento da personagem masculina principal é uma opção visual 

que reforça o enfoque nas personagens femininas (imagens 24 a 26). Larson identifica, ainda, a 

quase invisibilidade do mestre com a naturalização da riqueza como pré-requisito da vida 

quotidiana e dos rituais – as “tradições familiares”. Ao contrário de Li Datou, em «Sorgo Vermelho», 

o objetivo da invisibilidade do mestre em «Lanternas Vermelhas» não é a contenção, mas a

omnipresença e a normalização (Larson, 2017: 107). 

A existência do quarto da morte paira como uma ameaça constante. Na história original 

de Su Tong, em vez de um quarto no telhado, as mulheres da família eram assassinadas num 

poço, no jardim das traseiras da casa. Deppman utiliza a cosmologia chinesa para analisar esta 

relocalização do local da morte: o poço, ao estender-se pela profundidade do solo, e devido à sua 

Imagem 21, 22 e 23. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h06m16s. 

Imagem 24, 25 e 26. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h11m00s. 
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interioridade, simboliza a “energia feminina”24; da mesma forma, o quarto, localizado no pátio 

superior, estendendo-se até ao céu, e devido à sua exterioridade, simboliza a “energia 

masculina”25 (imagens 29 a 34) – contudo, ambos são órgãos disciplinadores dentro da casa, 

garantindo a hierarquia das relações de género (Deppman, 2010: 48). A cinematografia de Zhang 

destaca o caráter claustrofóbico da casa, ao retratar o espaço apenas na sua interioridade e nunca 

na sua exterioridade. A forma como é filmada a arquitetura da casa – as paredes altas, os muros 

dentro de muros, as diferentes casas – cria um espaço claustrofóbico que contrasta com a 

abertura do telhado, que sugere a ideia ilusória de liberdade (Deppman, 2010: 56). Tanto o poço 

de Su Tong, como o quarto no telhado de Zhang Yimou, são locais interditos às concubinas; 

contudo, nas duas histórias, as mulheres visitam o local repetidamente, uma atitude que simboliza 

a sua rebeldia (Deppman, 2010: 56). O quarto da morte simboliza o cúmulo da claustrofobia, o 

local do derradeiro castigo – a morte. Ao substituir o profundeza do poço pela verticalidade do 

quarto, Zhang cria uma representação visual da masculinidade castradora e da hierarquia de 

género irreversível da casa (Deppman, 2010: 53). 

Nenhuma das personagens femininas é livre. Todas passam os seus dias em casa, 

repetindo a mesma rotina. As únicas distrações que se lhes conhecem são a música – uma vez 

que a terceira concubina fora, em tempos, uma cantora de ópera, ensaiando temas musicais pela 

casa, enquanto Songlian tinha um gosto por flautas, trazendo uma na sua mala e aproximando-se 

24 阴气 yīn qì. 
25 阳气 yáng qì. 

Imagem 29 a 34. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h39m49s. 
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de Feipu quando o ouve tocar – e mahjong – retratado apenas uma vez quando Meishan convida 

Songlian para uma partida no seu quarto. O sentimento de claustrofobia causado pelo isolamento 

das concubinas do mundo exterior é um elemento de especial importância. Ao contrário do que 

acontece em «Sorgo Vermelho» e «Judou», Songlian não tem qualquer contacto com o exterior 

nem qualquer tipo de apoio de terceiros, pois não tem relações próximas com ninguém desde a 

morte do seu pai e do casamento forçado com Chen Zuoqian. Em «Lanternas Vermelhas» não 

existe a personagem do salvador, como Zhan’ao e Tianqing. Feipu, filho mais velho do mestre com 

a primeira concubina, Yuru, partilha algumas características dessas personagens – tem a mesma 

idade de Songlian e os dois parecem interessados um no outro. Porém, o seu contacto é muito 

distante, parecendo não haver espaço ou vontade para uma aproximação.  

Por sua vez, Songlian também não procura ativamente ajuda de terceiros. A sua atitude 

é, desde início, marcada pela resignação. Quando conversa com a madrasta sobre o seu 

casamento, apesar de chorar, Songlian não se opõe à sugestão da madrasta – “Se é preciso 

tornar-me concubina, então tornar-me-ei numa concubina. As mulheres não têm outra opção.”26 

Apesar da ironia da sua resposta, Songlian não resiste à imposição, aceitando-a como uma 

predestinação. Após o casamento, Songlian surge completamente isolada num ambiente que lhe 

é estranho, acabando por aceitar as regras da casa e daquela forma de vida, entrando nessa 

espécie de “jogo”: identificando adversárias, competindo ativamente com elas – primeiro Yan’er, 

depois Meishan e, por fim, Zhuoyun – e almejando uma posição de maior poder dentro daquele 

microcosmo formado pela hierarquia e pelas regras sociais da família Chen.  

Tanto Jiu’er como Judou são raparigas do campo; Songlian, contudo, é a única das três 

protagonistas que é estudante universitária, facto que é reconhecido e valorizado por várias 

personagens ao longo do filme. Na sequência que retrata a noite de núpcias, o mestre, olhando-a 

pela primeira vez, diz-lhe que as raparigas educadas são diferentes27; na sequência em que Yuru 

e Zhuoyun têm o seu primeiro encontro com Songlian, mencionam o seu percurso académico28; 

na sequência em que Meishan a convida para jogar mahjong, diz aos seus convidados que 

Songlian é uma estudante universitária, enquanto ela é apenas uma cantora de ópera 29 . 

26 “当小老婆就当小老婆。女人不就这么回事嘛！” (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h00m48s). TdA.  
27  “As estudantes (ensino ocidental) são mesmo diferentes!” (“洋学生到底是不一样！”)  (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 

00h10m53s). TdA. 
28 “É bom que tenhas uma educação.” (“知书达理就好.”) (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h18m13s). TdA. 
29 “A nossa Quarta Esposa estudou na universidade, ao contrário de mim, que sou apenas uma cantora.” (“我们四太太是念过大

学的，不像我是个戏子。” (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h47m20s); 戏子 xìzi é um termo pejorativo, justificando a 
introdução do advérbio “apenas”, para conferir esse sentido pejorativo na tradução em português). TdA. 
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Inicialmente, Songlian demonstra um comportamento que valoriza a ideia moderna de igualdade, 

ao evitar a liteira nupcial, dirigindo-se sozinha e a pé para sua nova casa; ao recusar que o 

empregado carregue a sua mala aquando da sua chegada à casa da família Chen e ao aproximar-

se despretensiosamente da empregada que lava roupa no chão. Contudo, apesar da sua educação 

académica e do conhecimento que tem do mundo exterior e global, permitindo que tenha uma 

perspetiva crítica sobre a forma de vida da família Chen, Songlian rapidamente se deixa imergir 

no jogo da luta pelo poder dentro da casa. Larson destaca o momento em que Songlian se 

aproxima de Yan’er, que está no chão a lavar roupa, e é recebida com desprezo e desrespeito, 

como o momento catalisador da sua cedência aos papeis sociais tradicionais, que estabelecem a 

superioridade de uma concubina perante uma serva, abandonando imediatamente a sua postura 

humilde e assumindo o seu papel de concubina (Larson, 2017: 112; Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 

1991: 00h05m19s). A sua relação com Meishan e Zhuoyun também se revela problemática, 

reforçando esse comportamento. Assim, sem qualquer contacto interpessoal amistoso e genuíno, 

e sem um vislumbre de possibilidade de fuga, resta-lhe o desejo pela conquista dos pequenos 

poderes alcançáveis por uma concubina, num jogo perverso ditado pela tradição familiar da família 

Chen, como única ambição exequível. A alternativa à participação nesse jogo, isto é, a recusa do 

mesmo através da contestação informada, nunca parece ser uma opção para Songlian.  

2.2.3.2. Performance 

A sua resistência em assumir esse papel de contestatária e denunciadora, apesar de ter 

as ferramentas para analisar e desconstruir a realidade que a circunda, enfatiza a artificialidade 

do seu comportamento. Esta artificialidade, também presente em «Judou», surge intensificada em 

«Lanternas Vermelhas». A sua forma de agir não é sincera ou genuína, mas uma construção, uma 

encenação, uma performance-dentro-da-performance. Também as restantes concubinas se 

comportam dessa maneira. Zhuoyun revela-se simpática e amigável aquando da chegada de 

Songlian, revelando-se, mais tarde, como a sua principal inimiga. Essa revelação acontece quando 

Songlian entra nos aposentos de Yan’er e os encontra decoradod com lanternas vermelhas acesas, 

um direito exclusivo das concubinas, e uma boneca de vudu com o seu nome escrito, vindo a 

perceber que Zhuoyun ajudara Yan’er, pois esta não sabia escrever (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 

1991: 00h58m14s). Assim, Songlian percebe que está completamente isolada: Meishan recusava 

contactar consigo e Zhuoyun enganara-a. Essa informação levaria Songlian a levar ainda mais a 

sério a competição e a adotar uma postura mais conflituosa, sobretudo com Zhuoyun e com Yan’er, 
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o que a leva a ferir propositadamente Zhuoyun e, mais tarde, a fingir uma gravidez pela atenção

que receberia. A sua mentira acaba por ser revelada por Zhuoyun, com a ajuda de Yan’er. Como 

castigo, as suas lanternas foram tapadas com invólucros negros – significando que não seriam 

acesas durante muito tempo. Revoltada com este acontecimento, Songlian, num ato de vingança, 

decide expor o segredo das lanternas vermelhas no quarto de Yan’er, exigindo uma punição – “(…) 

Eu quebrei as regras e as minhas lanternas foram cobertas. E uma empregada que quebra as 

regras, não é punida? Qual é a punição?”30 Em resultado do castigo aplicado, Yan’er acabaria por 

morrer. É pela importância de ter um filho herdeiro que Songlian decide fingir a gravidez, pois 

consolidaria o seu lugar dentro da casa. A figura da criança, como símbolo da tradição e da sua 

continuidade, surge, novamente, mas num contexto trágico de mentira e competição.  

Ao contrário de Zhuoyun, Meishan inicialmente rejeita o contacto com Songlian, acabando 

por se tentar aproximar, mais tarde, com gestos de verdadeira amizade. Depois do incidente em 

que Songlian feriu Zhuoyun, Meishan procura-a. Meishan fala sobre a malvadez de Zhuoyun e 

sobre as quezílias entre ambas, revelando ver em Songlian alguém capaz de lhe fazer frente (Hou, 

Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 01h08m33s). Com esta afirmação, Meishan demonstra confiança e 

apreço por Songlian – um momento raro de sinceridade. Mais tarde, depois de Songlian expor o 

segredo de Yan’er, Meishan adverte Songlian para o perigo das suas ações, aconselhando-a a 

encarar a vida naquela casa como uma encenação, não se deixando envolver verdadeiramente 

(Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 01h32m49s). Este comentário revela a forma como Meishan 

encara a sua própria forma de estar dentro da família Chen. Se mantiver a aparência exigida pelo 

seu papel de concubina perante o mestre, as concubinas e os criados, conquistará o espaço 

necessário para procurar a felicidade noutro lugar. Assim, o comportamento impulsivo de Songlian 

fragilizou ainda mais a sua posição num contexto em que é esperado que seja cautelosa e 

dissimulada. A personagem de Meishan é o epítome da performance-dentro-da-performance 

(imagens 35 e 36). Devido ao seu passado como cantora de ópera e atriz, compreende que a vida 

na casa é uma encenação, não se deixando afetar verdadeiramente por ela: a sua atitude ciumenta 

e competitiva inicial é um fingimento que lhe permite evadir-se da sua situação, escondendo a sua 

relação com Dr. Gao. 

30 “你说句话，我犯了规矩封我的灯，丫环犯了规矩该不该处置？怎么处置？” (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991, 01h28m11s). 

TdA. 
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Os contactos entre as várias personagens, sobretudo entre as várias concubinas, são, 

quase sempre, atos encenados, fingidos, resultado do ambiente de competição e desconfiança 

que vigora sob a imposição das regras familiares, impedindo o desenvolvimento de relações 

saudáveis entre as concubinas. Songlian deixa-se arrastar para esta forma de comportamento. 

Contudo, o desejo de competir alterna-se com a consciencialização de que esse é um jogo 

desastroso, o que significa que, nos seus momentos de lucidez, Songlian é infeliz. Assim, existem 

momentos em que demonstra estar consciente do quanto se deixou absorver pelas regras da 

família Chen. Quando Meishan a convida para a partida de mahjong, Dr. Gao pergunta-lhe porque 

abandonara o seu percurso académico, ao que Songlian responde, sarcasticamente: “Para quê? 

Afinal sou apenas uma peça de roupa do mestre que ele pode vestir e despir a seu bel-prazer.”31 

(imagem 37). Quando conversa com Meishan sobre a situação do segredo de Yan’er, Songlian 

desabafa: “Acender lanternas, apagar lanternas, cobrir lanternas… Não quero saber. O que valem 

as pessoas nesta casa? Parecem cães, gatos, ratos, tudo menos pessoas! E eu penso… Não seria 

melhor enforcar-me no quarto da morte?”32 (imagem 38). Mais uma vez, um rasgo de clarividência 

invade o espírito de Songlian, que demonstra estar consciente da injustiça e da violência das 

31“念书有什么用？还不是老爷身上的一件衣裳， 想穿就穿，想脱就脱！” (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00h47m19s). TdA. 
32 “点灯, 灭灯，封灯... 我真的无所谓。我就是不明白， 在这屋里人算个什么东西? 像狗，像猫，像耗子... 什么都像，就是

不像人! 我站在这儿总在想  还不如吊死在那个死人屋里。” TdA.  

Imagem 35. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 

00h33m28s. 

Imagem 36. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 

01h32m53s. 

Imagem 37. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 

00h47m21s. 

Imagem 38. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 

01h34m04s. 
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relações interpessoais naquela família. As interações com Feipu são marcadas pela sinceridade e 

franqueza. Os dois voltam a encontrar-se no dia de aniversário de Songlian e conversam sobre os 

problemas que tem tido na casa. Antes de Feipu sair do seu quarto, Songlian chama-o, como que 

pedindo a Feipu que ficasse e se aproximasse, mas este prontamente ignora a sua atitude e 

abandona o quarto. Este é mais um dos poucos momentos em que Songlian fala abertamente da 

sua situação, do seu sofrimento, bem como o único momento em que Songlian procura uma 

forma de se libertar da sua situação. Se Feipu se mostrasse interessado em si, poderia encontrar 

nele um refúgio, um conforto, uma fuga à vida dentro daquela casa, como Meishan com Dr. Gao. 

Contudo, as intenções de Songlian saem goradas, não conseguindo atrair a atenção da 

personagem masculina salvadora, ao contrário de Jiu’er com Zhan’ao, e Judou com Tianqing. A 

raiva e a deceção provocadas pela rejeição de Feipu, e a desinibição causada pelo consumo de 

álcool, fazem com que revele a relação secreta de Meishan com Dr. Gao a Zhuoyun. Essa revelação 

resultaria na punição e na morte de Meishan. Na sequência que retrata estes acontecimentos, 

Songlian vê Meishan a ser levada por vários empregados para o “quarto da morte”, e, depois, a 

saírem sem ela. Quando fica sozinha no pátio, aproxima-se do quarto. Nesta sequência destaca-

se o uso de planos subjetivos – isto é, planos que retratam o ponto de vista, o olhar da personagem 

(point-of-view shot) – na sua caminhada em direção ao quarto, intercalados com grandes planos 

da sua cara (imagens 39 e 40). Os planos subjetivos do caminho que vê à sua frente colocando o 

espectador na sua posição. Estes planos são acompanhados por música operática, e pelo som da 

respiração ofegante de Songlian, elementos que contribuem para a construção da tensão. Em 

contraste, a sua chegada à porta do quarto é retratada por um plano geral muito distante, num 

exercício de contenção que afasta o espectador da violência gráfica (imagem 41).  

O filme termina com a chegada da quinta concubina. É mostrada uma jovem com a cabeça 

coberta por um véu vermelho. A sua chegada transmite a ideia de continuação, de renovação do 

ciclo. A temporalidade, neste filme, é representada como uma sequência cíclica – o filme começa 

no verão e termina no verão seguinte (Lu, 1997: 117-118) – as estações são marcadas com 

Imagem 39, 40 e 41. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 00150m09s. 
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intertítulos que segmentam o filme (imagens 42 a 45). Após a tragédia e a morte, a vida retoma 

a “normalidade. O ciclo repete-se (Lu, 1997: 118). Na última sequência do filme, na qual Songlian 

se aproxima do quarto da nova concubina, que está a receber a massagem nupcial aos pés, é 

usado um plano subjetivo colocando o espectador, mais uma vez, no seu lugar. A nova concubina 

parece estranhar o comportamento de Songlian, e pergunta à empregada de quem se trata, sendo 

que esta responde: “Ah, era a nossa quarta concubina. Enlouqueceu.”33 (Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 

1991: 01h59m24s). É de notar o facto de Songlian envergar o seu uniforme universitário, que não 

usava desde as primeiras cenas do filme, antes de chegar à casa da família Chen. Lu identifica 

esta escolha com as obras do Movimento Quatro de Maio, nomeadamente, «Diário de um louco»34 

de Lu Xun, onde as elites mais esclarecidas sofriam o destino de serem considerados loucos (Lu, 

1997: 118). Os últimos planos do filme mostram Songlian a deambular de forma errática por um 

dos átrios da casa, à medida que a distância vai sendo cada vez maior – ouvem-se as vozes do 

tema operático já ouvido, cujo volume vai aumentando gradualmente. Esse distanciamento 

termina num plano geral de uma das alas da casa, mostrando como o espaço físico limita as 

personagens e que aniquila a possibilidade de mudança ou progressão. Esta imagem final 

representa Songlian como uma vítima encurralada, indefesa e violentada (imagens 46 a 48). O 

final é fatalista e determinista. Os rituais e os costumes da família Chen são estruturas sólidas que 

não podem ser abaladas. Apesar de Songlian, tudo continuará como era. A chegada da nova 

concubina significa isso mesmo: a renovação do ciclo e, por isso, o insucesso da sua revolta.  

33 “噢，以前的四太太，脑子有毛病了。” TdA. 
34 狂人日記 Kuángrén rìjì. TdA.  

Imagem 42. Hou, Qiu, Zhang & 

Zhang, 1991: 00h02m05s. 

Imagem 43. Hou, Qiu, Zhang & 

Zhang, 1991: 00h51m46s. 

Imagem 44. Hou, Qiu, Zhang & 

Zhang, 1991: 01h17m07s. 

Imagem 45. Hou, Qiu, Zhang & 

Zhang, 1991: 01h59m24s. 
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2.2.3.3. Conclusão 

Jiu’er consegue ultrapassar uma situação de sujeição e dependência, ao construir uma 

nova forma de vida e de trabalho com os trabalhadores da adega e com o apoio de Zhan’ao. 

Apesar da sua morte durante o ataque dos japoneses, Zhan’ao e Douguan sobrevivem para 

continuar o seu legado. Esta ideia de continuidade e de esperança não se repete nos dois filmes 

seguintes que assumem, gradualmente, um caráter pessimista e fatalista. Judou e Tianqing têm 

uma relação muito mais frágil e vivem na sombra de Jinshan. O seu filho, Tianbai, ao contrário de 

Douguan, é uma força desagregadora do casal, simbolizando a perpetuação da tradição familiar 

imposta por Jinshan. Tianqing é morto por Tianbai, e o final sugere que Tianbai e Judou podem 

ter morrido no incêndio que provocou na fábrica. Não existe esperança de continuação, mas um 

sentimento de terminação. Por sua vez, em «Lanternas Vermelhas», Songlian não tem qualquer 

perspetiva de evasão da sua situação de opressão, nem qualquer pessoa disponível para a ajudar. 

Não existe a personagem do salvador, nem a personagem da criança. O isolamento total de 

Songlian resulta no fracasso da evasão. Ao contrário de Jiu’er, apoiada por uma comunidade forte 

e fechada, constituída pelos trabalhadores da adega e por Zhan’ao; Judou conta apenas com o 

apoio frágil e cobarde de Tianqing; Songlian surge órfã e isolada.  

A personagem masculina principal, representada por Li Datou, em «Sorgo Vermelho», 

Yang Jinshan, em «Judou», e Chen Zuoqian em «Lanternas Vermelhas», também evolui ao longo 

dos três filmes. No primeiro filme, a morte de Li Datou é o momento catalisador da mudança de 

vida na adega. A ausência da personagem masculina permite a libertação da personagem feminina. 

No segundo filme, Yang Jinshan é uma presença constante que condiciona o comportamento de 

Judou, através de controlo, bem como agressões físicas e sexuais. «Judou» é o único filme da 

trilogia que retrata a violência de forma mais direta, através de duas personagens masculinas: 

Jinshan e Tianbai. Por sua vez, no último flme, a presença de Chen Zuoqian é, aparentemente, 

muito distante. São poucas as vezes que surge no ecrã ou em interações com as concubinas. 

Imagem 46, 47 e 48. Hou, Qiu, Zhang & Zhang, 1991: 02h00m00s. 



50 

Contudo, a sua presença é ubíqua, fazendo-se sentir através dos rituais e tradições familiares 

mantidos pelos criados e pelas concubinas. A tradição é como uma força impercetível e 

omnipresente que hierarquiza e condiciona o comportamento de todos. Em «Sorgo Vermelho», 

esta tradição é evidente no ritual de transporte da noiva na liteira nupcial, mas é ultrapassada após 

a morte de Li Datou pelo grupo de trabalhadores liderado por Jiu’er. Em «Judou», a tradição é 

imposta pelo contacto ocasional, mas em momentos cruciais, com a família alargada de Yang, tal 

como acontece no nascimento de Tianbai e no funeral de Jinshan. É esse respeito pela tradição, 

imposta pelos costumes familiares, que impede Judou e Tianqing de assumirem a sua relação e 

que motiva Tianbai a matar Tianqing. Ainda assim, os dois conseguem manter uma relação, ter 

um filho e pensar na hipótese de fugirem juntos. Em «Lanternas Vermelhas», a tradição é 

avassaladora e incontornável, Songlian não tem contacto com o exterior, estando inserida num 

ambiente de constante vigilância onde acaba por enlouquecer. Assim, a «Trilogia Vermelha» 

apresenta uma visão inicialmente otimista e revolucionária que evolui para uma visão cada vez 

mais pessimista e fatalista, isolando e impedindo progressivamente a personagem feminina de se 

evadir da uma situação de abuso e escravidão. O realismo crítico de Zhang Yimou enfatiza a 

tradição enquanto obstáculo da revolta feminista, ao retratar a realidade da vida das mulheres 

durante os anos 20 (Deppman, 2010: 60). 

As histórias de Zhang Yimou sobre pais, mães e filhos revelam uma fascinação com as 

origens, os inícios e finais (Lu, 1997: 112). O complexo de édipo presente na triangulação de 

relações entre pais, mães e filhos é uma das características fundamentais da Quinta Geração. A 

rivalidade edipiana entre pais e filhos pode ser articulada com a dificuldade relacional da Quinta 

Geração com o seu passado (Dai, 1993, como citado em Lu, 1997: 112). Todos os realizadores 

viveram a sua infância durante a Revolução Cultural e experienciaram a reeducação no campo. 

Com a desmistificação da figura paternal na era pós-maoísta, ficaram órfãos, vivendo uma 

realidade de rutura política e descontinuidade histórica. Por esse motivo, a procura pela origem, 

pela figura paternal ou maternal é um dos temas centrais da sua obra. Contudo, a reflexão da 

Quinta Geração sobre o passado e a tradição implicava também a sua superação, complexificando 

a sua relação com a tradição, a cultura e a nação (Lu, 1997: 112). Aquilo que Lu designa como 

“política da sexualidade”, ou “estetização da sexualidade e da repressão sexual”, evidentes nos 

filmes de Zhang, é uma alegoria da infraestrutura cultural da China contemporânea e da sua 

história milenar e uma forma de questionar as origens da cultura chinesa (Lu, 1997: 113). Por 
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um lado, é preciso refletir e estudar o passado; por outro lado, é preciso ultrapassá-lo para 

construir uma nação e uma sociedade modernas no futuro. Na obra de Zhang Yimou, essa 

preocupação com o futuro é representada pela figura da criança.  Em «Sorgo Vermelho», a 

revolução de Jiu’er na adega e a sobrevivência do filho e do marido, Douguan, representa a 

regeneração da nação chinesa. Em «Judou», a oposição do filho, Tianbai, à sua relação incestuosa 

com Tianqing, e a sua recusa em reconhecer o verdadeiro pai, fazem dele um símbolo da tradição. 

Por fim, em «Lanternas Vermelhas», a figura da criança enquanto símbolo da tradição surge 

reforçada. A sequência em que o mestre Chen avalia o conhecimento do filho herdeiro de Meishan, 

que recita poesia clássica decorada representa a perpetuação mecânica e a internalização da 

tradição (Lu, 1997: 116). A perspetiva sobre o futuro da China, representado pela figura da criança, 

parece progressivamente mais sinistra. A ideia de regeneração, de recuperação, de superação vai 

perdendo força de filme para filme. A trilogia evolui da esperança para o desespero.  

Durante os anos 90, a sociedade chinesa sofreu grandes mudanças, desde a mudança 

de uma economia planeada para uma economia de mercado, até ao florescimento da cultura 

popular – séries de televisão, música pop, livros bestseller, jornalismo cor-de-rosa e karaoke (Lu, 

1997: 108-109). Enquanto que, durante os anos 70 e 80, o cinema era uma das formas de 

entretenimentos mais populares, nos anos 90, a emergência de outras formas de cultura popular 

reduziram drasticamente o mercado. O lugar ocupado pelo cinema foi tomado pelas séries 

televisivas e pelas cassetes de vídeo de filmes de Taiwan, Hong Kong e do ocidente (Lu, 1997: 

130). Apesar da realidade da indústria doméstica de cinema, Zhang começou a financiar os seus 

filmes e a ter público fora da China, criando aquilo que Sheldon Lu definiu como cinema 

transnacional chinês (Lu, 1997: 110). Parte da crítica chinesa considerou o caráter transnacional 

dos filmes de Zhang uma cedência ao prazer e ao olhar do espectador ocidental, e que aquilo que, 

inicialmente, era um exercício de crítica cultural do realizador, se transforma num “exibicionismo 

cultural”, num “auto-orientalismo” (Chow, 1995, como citado em Lu, 1997: 126). Por 

considerarem que Zhang apresenta uma visão orientalista da China, representando apenas a sua 

dimensão rural, as suas tradições antigas, e não o seu desenvolvimento e a sua modernidade 

contemporânea, estes críticos não reconhecem a China “real” nos seus filmes. O facto de estes 

filmes serem financiados e distribuídos no estrangeiro contribui para a ideia de que as suas 

histórias são adaptadas para o público ocidental, oferecendo-lhe a ideia de superioridade política 

que determina as relações entre o ocidente e o oriente (Lu, 1997: 128-129). Contudo, as novas 



52 

formas transnacionais de financiamento e distribuição, foram necessárias para a sobrevivência do 

cinema de autor durante os anos 90 – sustentando, por isso, o surgimento da Quinta Geração. A 

mudança para a economia de mercado, associada à diminuição do financiamento estatal, mas à 

continuidade da censura, dificultavam a produção cinematográfica de autor. Assim, o mercado 

internacional e os meios transnacionais surgem como uma forma de contornar estas dificuldades 

do mercado doméstico e da realidade chinesa da época (Lu, 1997: 130-131). 

Além disso, a entrada do cinema chinês no mercado internacional permite que a 

representação da China tenha lugar no panorama do cinema mundial. Zhang revela que o seu 

objetivo “é expressar a opressão e o isolamento do povo chinês”, considerando que o “povo chinês 

tem, durante muito tempo, vivido confinado num espaço muralhado” e que a “democracia ainda 

está muito longe, e será lenta em formar-se aqui” (Yang, 1993, como citada em Lu, 1997). Zhang 

retrata a libertação do indivíduo da tradição opressiva. Este era também um objetivo da geração 

de Quatro de Maio, há mais de 50 anos, sendo agora alcançado por Zhang (Lu, 1997: 110). E 

fazia-o perante o mundo inteiro.  
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Capítulo III 

Hou Hsiao-hsien e o cinema de Taiwan
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Hou Hsiao-hsien nasceu a 8 de Abril de 1947 em Meixian, uma zona rural da província de 

Guangdong da China continental, no seio de uma família da etnia Kejia1, um subgrupo da etnia 

Han (Lupke, 2016: 3; Udden, 2017: 17). A sua família mudou-se para Taiwan no fim dos anos 

quarenta, uma época marcada pelo êxodo em massa de continentais simpatizantes do Partido 

Nacionalista Chinês2 que se deslocalizou para Taipei, com o desfecho da guerra civil contra o 

partido comunista. Um dos impactos mais significativos deste êxodo, foi a divisão da população 

em dois grupos principais: os continentais3, constituído pelos chineses vindos da China continental 

no final dos anos 40, e os nativos4, constituído por pessoas de ascendência chinesa ou japonesa, 

cujos antepassados haviam emigrado para a ilha há vários séculos. Os dois grupos tinham 

passados históricos distintos, sendo divididos por barreiras políticas, linguísticas e culturais (Chen, 

2014: 164). 

3.1. A questão da identidade taiwanesa 

3.1.1. O período pré-colonial 

A questão da identidade taiwanesa deve ser aprofundada para que melhor se compreenda 

este fenómeno da divisão da população. Devido à proximidade física da China continental, há 

vários séculos que os habitantes da ilha são descendentes de famílias de Fujian e Guangdong, 

contudo, a identificação com os governos chineses era ténue. Assim, aos poucos, estes chineses 

da etnia Han5 que se estabeleceram na ilha, miscigenando-se com os aborígenes ou debatendo-

se contra eles, foram criando uma identidade distinta e particular (Davison, 2003: 53), num 

território que era secundário para os governos chineses. No fim da Primeira Guerra Sino-Japonesa 

(1894-1895), motivada por um conflito na península coreana, a China e o Japão negociaram um 

acordo de paz, o Tratado de Shimonoseki, assinado a abril de 1895, no qual o governo Qing 

acordou com o governo japonês a cedência da ilha de Taiwan. Apesar da contestação inicial, que 

incluiu a formação um governo local, a Primeira República de Taiwan, em 1902, que durou apenas 

6 meses, a pacificação foi alcançada (Davison, 2003).  A população adaptou-se ao governo japonês, 

que contribuiria muito para o desenvolvimento da ilha. Durante 50 anos, o povo da ilha de Taiwan 

1 客家 k’ei chia (wg)/kèjiā (pn). 
2 國民黨 kuo min tang (wg)/国民党 guómíndǎng (pn).  
3 外省人 waisheng jen (wg)/wàishěng rén (pn): chineses continentais que se mudaram para Taiwan no fim da Guerra Civil Chinesa.  
4 本省人 pensheng jen (wg)/běnshěng rén (pn): taiwaneses de origem chinesa que habitavam a ilha antes dos anos 40 do séc. XX. 
5 漢族 han tsu (wg)/汉族 hànzú (pn): etnia maioritária da população chinesa (mais de 90%); a população chinesa inclui cerca de 55 

etnias diferentes.  
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estaria muito afastado da China (Davison, 2003: 53). As medidas para o desenvolvimento do 

território contribuíram para a melhoria das condições de vida e, consequentemente, para um 

aumento da população6. O investimento na educação traduziu-se na alfabetização básica para 

grande parte da população7. Nas escolas, os taiwaneses aprendiam sobre a história e a cultura 

japonesas contribuindo para a maior identificação da população com o Japão. Por outro lado, o 

acesso à educação deu origem a elites que começaram a examinar a sua identidade no contexto 

da dupla influência chinesa e japonesa8. Começava a surgir uma identidade especificamente 

taiwanesa, marcada pelas particularidades históricas e culturais da ilha, muitas vezes referida 

como a experiência taiwanesa9. Durante os vários conflitos armados entre o Japão e outros países, 

devido aos crescentes objetivos territoriais japoneses, entre 1937 e 1945, Taiwan serviu de base 

de preparação de ataques, nomeadamente a Cantão, Hainan, Luzon, Burma e Índia. Entre 1931 

e 1945, muitos taiwaneses serviram na marinha e no exército japoneses durante a guerra10. Em 

1943, na Conferência de Cairo, os Aliados acordaram que Taiwan ficaria sob o controlo do Partido 

Nacionalista Chinês, após a rendição do Japão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

rendição do Japão, em 1945, terminava o domínio japonês de Taiwan. Na China continental, o 

fim da Segunda Guerra Mundial, ditou a continuação da Guerra Civil, interrompida para combater 

a invasão japonesa. Este período da história é retratado por Hou em «Drama, Sonho, Vida» (1993).  

3.1.2. O governo nacionalista chinês 

No final de 1945, o Partido Nacionalista estabeleceu um governo chinês na ilha, após 50 

anos de domínio japonês. A população enfrentava um novo período de transição, marcado pela 

desorientação política. Chen Yi assumiu o cargo de administrador da província de Taiwan, 

concentrando em si os poderes executivo e administrativo, judicial e militar. O governo de Chen Yi 

era corrupto, favorecendo o engrandecimento pessoal dos membros do partido, açambarcando os 

recursos da população taiwanesa, e promovendo propaganda do Partido Nacionalista, em vez de 

fazer frente às dificuldades da ilha num contexto pós-guerra (Davison, 2003: 77).  Com a chegada 

do governo chinês, cerca de 28 mil chineses do continente mudaram-se para a ilha. Em 1947, o 

governo tinha perdido o controlo da economia. As dificuldades da população eram superiores às 

 
6 Em 1900, a população rondava os 2,65 milhões; em 1905, os 2,89 milhões; em 1943, os 5,96 milhões (Davison, 2003: 54). 
7 Em 1904, apenas 3,8% da população era alfabetizada; em 1920, 25,1%; em 1943, 71,3% (Davison, 2003: 64). 
8 Assim, nos anos 20, surgiram vários grupos e associações culturais nacionalistas taiwanesas que procuravam debater e divulgar as 
questões sobre a identidade, independência e nacionalidade taiwanesas. Em 1934, o governo japonês proibiria todas essas 
organizações (Davison, 2003).   
9 臺灣經驗 T’ai wan ching yen (wg)/台湾经验 Táiwān jīngyàn (pn).  
10 Cerca de 200 mil serviram a marinha e o exército, e mais de 30 mil morreram (Davison, 2003: 75-76). 
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experienciadas durante a guerra. No dia 27 de fevereiro, teve início uma revolta generalizada contra 

o governo, motivada por um incidente com uma mulher, Lin Jiangmai11, que vendia cigarros 

contrabandeados. Lin Jiangmai teria sido abordada e agredida pela polícia na rua, provocando um 

ajuntamento revoltoso em torno dos polícias que acabaram por disparar, matando uma das 

pessoas presentes, Chen Wenxi12. A partir do dia 28 de fevereiro, Taipei e outras cidades foram 

palco de grandes demonstrações populares organizadas, naquele que ficaria conhecido como o 

Incidente de 28 de Fevereiro13. Os cidadãos formaram uma comissão para negociar com o governo, 

pretendendo garantir maior autonomia ao povo taiwanês. O governo colonial declarou a lei marcial, 

dando início a um massacre indiscriminado da população14. Este período da transição para o 

governo chinês, e do Incidente de 28 de Fevereiro em particular, é retratado por Hou em «Cidade 

da Tristeza» (1989). No seguimento do incidente, Chen Yi foi substituído por Wei Daoming que, 

apesar de ter levantado a lei marcial, e de ter incluído taiwaneses nos órgãos de governação, levou 

a cabo uma campanha de registos das casas e identificações dos habitantes, que resultou em 

novas detenções, em 1948 (Davison, 2003: 81). Em 1949, Chen Cheng, seu sucessor, daria início 

a uma violenta campanha de perseguição política contra a oposição, conhecida como o Terror 

Branco – este período é retratado por Hou em «Boa gente» (1995). 

3.1.3. A República da China 

Em dezembro de 1949, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek refugiou-se em Taiwan. 

O Partido Comunista Chinês tinha saído vitorioso da guerra civil e controlava a China continental. 

O governo americano enviou tropas para a ilha para proteger o estreito de Taiwan e evitar um 

ataque comunista, um apoio valioso para Chiang. Inicialmente, Chiang tinha a pretensão de 

reconquistar o território continental, contudo, essa possibilidade parecia cada vez mais distante – 

a República da China e a ilha de Taiwan começavam a formar uma identidade geográfica (Davison, 

2003: 84). Apesar de existirem eleições democráticas, a lei marcial, estabelecida em 1948, e que 

vigoraria até 1987, proibia a formação de novos partidos políticos e outras atividades políticas. O 

governo continuava a levar a cabo uma supressão brutal de toda a dissidência política e 

reivindicações populares. Ainda assim, a população aceitou o governo devido à situação 

económica que a ilha atravessava no pós-guerra e à crença de que o apoio americano motivaria o 

 
11 林江邁 Lin Chiang mai (wg)/ 林江迈 Lín Jiāngmài (pn). 
12 陈文溪 Ch’en Wen hsi (wg)/Chén Wénxī (pn).  
13 二二八時間 Erh erh pa shih chien (wg)/二二八时间 Èrèrbā shíjiān (pn). 
14  Estima-se que o número de mortos tenha ascendido aos 100 mil (Davison, 2003: 79-80). 
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governo a implementar os aspetos mais democráticos de Sun Yat-sen15 (Davison, 2003: 89-90). 

Um dos principais impactos deste período turbulento da história, foi o surgimento de dois grupos 

bem definidos na população taiwanesa, sobretudo após o estabelecimento do governo nacionalista 

de Chiang Kai-shek na ilha, devido à imigração de chineses continentais. A chegada desses 

chineses continentais motivou a divisão entre continentais e nativos, divididos por barreiras 

políticas, ideológicas, linguísticas e culturais, devido aos seus percursos históricos diferentes. Os 

continentais detinham o poder político; os nativos estavam privados de autonomia política. Os 

nativos consideravam-se maltratados pelo governo nacionalista, e os continentais viam a oposição 

nativista ao regime como uma recusa da pátria. Durante os anos 60 e 70, o governo dedicou-se à 

recuperação da economia da ilha. A República da China entrou nos anos 70 com uma economia 

revigorada, mantendo o seu assento nas Nações Unidas e o estatuto de um dos Tigres Asiáticos16. 

Porém, quanto mais se desenvolvia económica e culturalmente, mais inseguro se tornava o seu 

estatuto diplomático, sobretudo, devido ao crescente risco de um novo conflito com os comunistas, 

devido às pretensões do Partido Nacionalista quanto ao território continental (Davison, 2003). Em 

1971, a República Popular da China foi reconhecida pelas Nações Unidas. Em 1979, o presidente 

Jimmy Carter rompeu as relações diplomáticas formais com a República da China.  

3.1.4. O caminho para a democracia 

Os primeiros protestos políticos após 1947 começaram a surgir nos anos 70, motivados 

pelo atraso na implementação de um sistema democrático, quando a estabilidade económica e 

social já tinha sido alcançada17. Apesar dos líderes do movimento terem sido detidos e condenados 

a penas de prisão longas, depois de Chiang Ching kuo (Jiang Jingguo)18 assumir a presidência em 

1975, a integração de taiwaneses no governo e no exército foi acelerada, numa tentativa de 

conquistar mais apoio popular. Aqueles que se opunham ao governo identificavam-se como 

dangwai19, isto é, “fora do partido” – muitos conseguiram ser eleitos para cargos políticos20. 

Durante os anos 80, Chiang tentou negociar com os nativistas para satisfazer as suas exigências 

de democratização e integração nos órgãos do governo. Em 1986, 135 membros dangwai 

15 Fundador do Partido Nacionalista chinês. 
16 Juntamente com Hong Kong, Singapura e a Coreia do Sul. 
17 Nos anos 70, a acompanhar a onda de protestos, surgiram novos movimentos culturais nativistas. Na literatura, defendiam o 
abandono das formas ocidentes e uso do dialeto taiwanês, bem como o retrato realista da vida sob um regime imperialista. 
18 蔣經國 Chiang Ching kuo (wg)/蒋经国 Jiǎng Jīngguó (pn). 
19 党外 tangwai (wg); dǎngwài (pn). 
20 Entre 1977 e 1979, candidatos dangwai conquistaram 21 de 77 lugares nas eleições provinciais e 4 de 20 lugares municipais, às 
quais se seguiram protestos e confrontos com a polícia que culminaram com a prisão de vários líderes (Davison, 2003: 100-101). 
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formaram um novo partido político, o Partido Democrático Progressista, que se tornaria numa das 

principais forças políticas taiwanesas21. Após a sua morte, em 1988, Chiang foi sucedido por Li 

Deng Hwei (Li Denghui)22, o seu vice-presidente23. Pela primeira vez, Taiwan tinha um líder 

taiwanês que representava a maioria da população e defendia a liberalização, a democratização e 

a internacionalização, apesar de ser candidato do Partido Nacionalista Chinês. O número de 

taiwaneses em cargos importantes continuou a crescer durante os anos seguintes. Durante o 

período de democratização, foram criadas várias instituições culturais por artistas e intelectuais, 

bem como movimentos e organizações indígenas, cuja população passou, finalmente, a ter 

representação na sociedade e na vida política da ilha. Nas eleições presidenciais de 2000, pela 

primeira vez, venceu o candidato do Partido Democrático Progressista, Chen Shuei Bian (Chen 

Shuibian), com 39,3% dos votos24. Com a sua eleição, depois de séculos sob domínio estrangeiros 

– dos holandeses, à família Zheng, à dinastia Qing, aos japoneses e aos nacionalistas –, Taiwan

tinha, finalmente, um líder de um partido que representava os interesses taiwaneses. O Partido 

Democrático Progressista continuaria a crescer até à atualidade25.  

3.2. Hou Hsiao-hsien 

Hou e a sua família integram-se, assim, no conjunto de chineses continentais que se 

mudaram para Taiwan durante a Guerra Civil Chinesa. Assim, além de Hou pertencer a uma 

minoria no continente, a etnia Kejia, também em Taiwan se incluía no grupo minoritário de 

continentais. Apesar de ser oriundo do continente, Hou cresceu rodeado de nativos, tornando-se 

fluente no dialeto local e identificando-se com esse grupo (Udden, 2017: 17). Esta identificação 

de Hou como nativo é reveladora de que a experiência, mais do que a ascendência, é o elemento 

basilar da construção da identidade (Udden, 2017: 17) – os temas da experiência taiwanesa e da 

identidade, tornar-se-iam centrais na sua obra.  

21 民進黨 Min chin tang (wg)/ 民进党 Mínjìn dǎng. Em 1989, nas primeiras eleições legislativas em que participou, o PDP obteve 

16,2% dos votos. Entre 1992, 1995 e 1998, manteve cerca de 30% dos votos (CNC, 2020 ). 
22 李登輝 Li Teng hui (wg)/ 李登辉 Lǐ Dēnghuī (pn). 
23 Li conquistou 85% dos votos nas eleições de 1990; nas eleições de 1996, obteve 54%, seguido do candidato do PDP, Peng Ming 
Min, com 21,13% (CNC, 2020). Nas eleições legislativas de 1995 e 1998, o PDP conquistou 32,93% e 31,11% dos votos (CNC, 2020).  
24 O candidato do Partido Nacionalista, Lian Jan (Lian Zhan), teve apenas 23,1% dos votos, apesar de ser apoiado pelo anterior 
presidente Li Deng Hwei (CNC, 2020). Chen Shuibian era pró-independência, mas tinha uma posição moderada, defendendo que a 
declaração de independência só teria lugar no caso de o território ser atacado militarmente pela República Popular da China. 
25 Nas eleições legislativas, entre 2001 e 2012, atingiria os quase 40%; em 2016, suplantaria o Partido Nacionalista, com 67,1% dos 
votos; atualmente, em 2020, o PDP tem 53,9% dos assentos parlamentares (CNC, 2020). Nas eleições presidenciais, Chen Shuibian, 
que seria reeleito em 2004, com 50,11% dos votos. Em 2008, seria eleito um candidato do Partido Nacionalista, Ma Ying Jeou, com 
58,44% dos votos, reeleito em 2012, com 51,6%. Em 2016, foi eleita Tsai Ing Wen, candidata do PDP, a primeira mulher do cargo e 
atual presidente, tendo sido reeleita em janeiro de 2020, com 57,13% (CNC, 2020). 
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Durante a sua juventude, Hou seguia a cultura pop, interessando-se por literatura e cinema. 

Mais tarde, durante o período em que esteve no exército, começou a interessar-se cada vez mais 

por cinema e, assim, quando foi dispensado, no final dos anos sessenta, ingressou no Instituto 

Nacional das Artes em Taipei. Enquanto frequentava o curso, continuou a interessar-se pelo 

cinema mais popular, sobretudo de Hollywood e Hong Kong, não sendo conhecedor de 

movimentos artísticos do cinema mundial (Udden, 2017: 35-36). Durante os anos setenta, 

trabalhou em vários projetos de cinema comercial, tornando-se primeiro guionista e, mais tarde, 

assistente de realização. Os primeiros filmes que realizou em nome próprio seguiam o padrão do 

cinema comercial da época quanto ao tema e à forma, alheados das questões políticas e sociais, 

bem como do estilo e da estética idiossincráticas que viriam a marcar a sua carreira, enquadrando-

se no género da comédia romântica e centrando-se, sobretudo, na promoção da música pop – 

sendo que os títulos dos filmes correspondem a títulos de canções ou versos das letras, e que os 

papéis principais eram desempenhados por estrelas da música pop. Por sua vez, no que diz 

respeito à forma, Hou usou muitas das técnicas que caracterizavam a produção cinematográfica 

taiwanesa da época que, mais tarde, viria a rejeitar (Udden, 2017). Assim, pode considerar-se que 

estas obras não são representativas do estilo pelo qual Hou viria a ser reconhecido mais tarde 

(Lupke, 2016: 8). Contudo, Lupke aponta que esta fase de “aprendizagem”, tal como Udden a 

designa, foi essencial para que Hou questionasse a indústria e os seus métodos, e também para 

que começasse a construção do seu estilo próprio (Lupke, 2016: 9; Udden, 2017: 44-45). 

3.3. Cinema Novo Taiwanês  

Com a mudança para Taipei, o Partido Nacionalista deu início a um processo de integração 

da ilha de Taiwan numa identidade cultural chinesa mais alargada, recorrendo à retórica da nação. 

Essa visão identificava Taiwan como o herdeiro legítimo da tradição imperial milenar chinesa, 

exigindo uma supressão sistemática do passado aborígene da ilha, da história local e da herança 

da colonização estrangeira, como a holandesa e a japonesa. O Cinema Novo Taiwanês, surgido 

nos anos oitenta, pretendia desafiar a visão limitada da história oficial veiculada pelo partido 

nacionalista ao criar representações históricas da memória popular dos momentos histórico até aí 

negados, numa tentativa de representar a verdadeira experiência taiwanesa. Assim, o movimento 

do Cinema Novo, ao apresentar uma visão alternativa dos acontecimentos históricos, 

apresentando-os da perspetiva das pessoas comuns, contribuiu para a definição de uma “nação” 

distintamente taiwanesa (Yip, 1997: 139-140). Além de Hou Hsiao-hsien, também o trabalho de 



60 

Edward Yang, Ang Lee e Tsai Ming Liang se enquadra no Novo Cinema Taiwanês. 

O facto de não ter estudado no estrangeiro, enquanto os seus colegas haviam estudado 

em escolas internacionais do ocidente, distingue Hou dos restantes realizadores do Cinema Novo.  

Hou começou a contactar com ideias novas dos movimentos do cinema mundial nas tertúlias que 

eram frequentemente organizadas entre várias personalidades, como Peggy Chiao 26, Edward 

Yang27, Chen Kuo-fu (Chen Gaofu)28 e Wan Jen (Wan Ren)29 (Udden, 2017: 58-59). Peggy Chiao e 

Chu Tien-wen (Zhu Tianwen)30 , que haviam trabalhado com Hou em vários projetos, foram 

particularmente importantes para a sua educação cinematográfica – Chiao apresentou-o a vários 

filmes essenciais; Zhu ofereceu-lhe uma cópia da autobiografia de Shen Congwen31, um autor 

chinês do início do século XX, que atravessava, à época da escrita, um desajustamento semelhante 

ao de Hou quando se mudou para a cidade, tornando-se, assim uma grande influência para o 

realizador (Udden, 2017: 52-53;  59). Existem semelhanças no estilo de ambos: a ambivalência 

em relação à herança cultural, o uso de frases e planos longos que resultavam numa sintaxe e 

numa montagem pouco ortodoxas e a criação de representações de períodos históricos (Kinkley, 

1987, como citado por Udden, 2017). Tal como Hou viria a fazer, também Shen retrata eventos 

históricos de forma imparcial, expositiva e amoral, centrando-se nos detalhes do dia-a-dia de 

pessoas comuns e incluindo os eventos históricos no mesmo plano da vida quotidiana, abstendo-

se, assim, de os comentar (Udden, 2017). Após uma primeira fase mainstream, os filmes de Hou 

tomaram como seu tema principal a identidade taiwanesa, num exercício de reflexão sobre o 

passado da ilha e de interpretação das relações históricas complexas que marcam a sociedade 

taiwanesa moderna, nomeadamente com a China, o Japão e as potências ocidentais (Yip, 1997: 

140). Em 1983, Hou realizou uma parte do filme «A boneca do filho»32 (1983), um trabalho 

conjunto com Wan Jen e Tseng Chuang Hsiang (Zeng Zhungxiang)33, que marca a sua transição 

para um cinema menos comercial, no qual Hou revela, pela primeira vez, uma consciência social 

ao retratar a vida de um trabalhador (Udden, 2017). O uso de vários dialetos, contrariando, assim, 

o imaginário nacional promovido pelo governo, bem como a representação do dia-a-dia das

26 焦雄屏 Chiao Hsiung P’ing (wg)/ Jiāo Xióngpíng (pn). 
27 楊德昌 Yang Te Ch’ang (wg)/ 杨德昌 Yáng Déchāng (pn). 

28 陳國富 Ch’en Kuo fu (wg)/ 陈国冨 Chén Guófù (pn). 
29 萬仁 Wan Jen (wg)/万仁 Wàn Rén (pn). 
30 朱天文 Chu T’ien wen (wg)/ Zhū Tiánwén (pn). 
31 沈從文 Shen Ts’ung wen (wg)/ 沈从文 Shěn Cóngwén (pn). 
32 “兒子的大玩偶” Erh tzu ti ta wan ou (wg)/”儿子的大玩偶” Érzi de dà wán’ǒu (pn) (1983). TdA.  
33 曾壯祥 Tseng Chuang hsiang (wg)/曾壮祥 Zēng Zhuàngxiáng (pn). 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%92%E5%AD%90%E7%9A%84%E5%A4%A7%E7%8E%A9%E5%81%B6_(%E9%9B%BB%E5%BD%B1)
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pessoas comuns viriam, ambos, a tornar-se características do seu cinema. 

Os seus filmes seguintes – «Os rapazes de Feng kuei» (1983), «As férias de Tung Tung» 

(1984), «Amor de Infância» (1985) e «Poeira ao vento» (1986)34 – são obras definidoras do 

cinema novo. No final de 1982, Hou e Chen Kunhou35 criaram uma produtora independente 

chamada «Lírio sagrado»36, na qual produziram «Os rapazes de Feng kuei», «As Férias de Tung 

Tung», mas também filmes de outros realizadores, como «Amor de Infância»37 de Edward Yang. 

Contudo, a produtora acabaria por precisar de apoio da Companhia Nacional de Cinema (CMPC) 

devido ao insucesso dos filmes nas bilheteiras (Udden, 2017: 66). Assim, «Amor de Infância» e 

«Poeira ao vento» seriam produzidos com apoios da CMPC (Udden, 2017: 71; 77). A história de 

«Os rapazes de Feng kuei», inspirada nas experiências de Hou, retrata a vida de um grupo de 

jovens rapazes no distrito de Penghu, a Ilha dos Pescadores, que, mais tarde, se mudam para a 

cidade de Gaoxiong para trabalhar. Lá, Aqing apaixona-se por Xiaoxing, mas quando revela os seus 

sentimentos, ela abandona a cidade. A história de «As Férias de Tung Tung», por sua vez, baseia-

se na experiência da argumentista Zhu Tianwen, mais concretamente, num verão da sua infância, 

centrando-se nas brincadeiras e explorações de dois irmãos de Taipei, um menino e uma menina, 

que vão passar o verão na província a casa dos avós enquanto a sua mãe está doente. As duas 

histórias decorrem no tempo contemporâneo, isto é, em meados dos anos oitenta. Por sua vez, a 

história de «Amor de Infância» situa-se entre o final dos anos quarenta e os anos cinquenta, 

centrando-se numa família de chineses continentais emigrados em Taiwan, narrada por um jovem 

que conta a sua história e a da avó, dos pais e dos irmãos. «Poeira ao vento» situa-se no início 

dos anos 80, centrando-se na vida de um casal que vive numa pequena localidade no norte de 

Taiwan. Os dois partem para a cidade à procura de trabalho e de melhores condições de vida. 

Quando Wan faz o serviço militar, Huen casa com outro homem. Estes filmes foram muito 

premiados a nível nacional e, sobretudo, internacional38.  

34 “風櫃來的人” Feng kuei lai ti jen (wg)/ “风柜来的人” Fēng guì lái de rén (pn) (1983); “冬冬的假期” Tung tung ti chia ch’i (wg)/ 

Dōng dōng de jiàqī (pn) (1984); “童年往事” T’ung nien wang shih (wg)/Tóngnián wǎngshì (pn) (1985); “戀戀風塵” Lien lien feng 

ch’en (wg) / “恋恋风尘” Liànliàn fēngchén (pn) (1986). TdA.  
35 陳坤厚 Ch’en K’un hou (wg)/ 陈坤厚 Chén Kūnhòu (pn). 
36 万年青 Wan nien ch’ing (wg)/Wànniánqīng (pn). 
37 青梅竹馬 Ch’ing mei chu ma (wg)/青梅竹马 Qīngméi zhúmǎ (pn). TdA.  
38 «Os rapazes de Feng kuei» foi premiado no Festival dos Três Continentes, em Nantes, França, em 1984; «As Férias de Tung Tung» 
seria premiado no Festival Internacional de Locarno, na Suiça, e no Festival de Cinema Ásia-Pacífico. «Amor de Infância» conquistou 
o prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema no Festival de Berlim, em 1986; no Festival Internacional de Cinema de 
Roterdão, na Holanda, em 1987; no Festival de Cinema de Turim, em 1986, em Itália; no Festival de Cinema Ásia-Pacífico, em 1986; 
nos Prémios Kinema Junpo, em 1990, no Japão; a nível nacional, recebeu os prémios de melhor argumento original e melhor atriz
secundária nos Prémios Jinma, em Taipei. «Poeira ao vento» foi premiado nos Prémios Kinema Junpo, na edição de 1990, no Japão,
e no Festival dos Três Continentes de Nantes, na edição de 1987, em França.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%AB%83%E4%BE%86%E7%9A%84%E4%BA%BA
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O filme seguinte, «Rapariga do Nilo» 39 , de 1987, regressa à tendência inicial mais 

comercial, tendo como protagonista uma cantora conhecida, a Yang Lin40, conhecida também 

como Diana Yang. A história conta a vida de uma jovem que trabalha no KFC, uma cadeia de fast 

food americana, em Taipei. Apesar de apresentar alguns elementos característicos de Hou, como 

planos longos (média de 29 segundos) e planos estáticos (apenas 10% dos planos têm movimentos 

de câmara), perde noutros aspetos, nomeadamente na encenação dos atores e na composição 

simples (Udden, 2017: 85). Nesse mesmo ano, o movimento do Cinema Novo chegaria ao fim – 

ao mesmo tempo que a lei marcial, que durava já desde 1949. A declaração conjunta, assinada 

por muitos dos realizadores do movimento, clamava por mais apoio governamental no cinema, 

bem como mais espaço para criar “outro tipo de cinema” (1987, Statement on Taiwanese Film, 

1988, como citado em Udden, 2017: 83). A participação de Hou num projeto governamental 

marcou, para muitos, o fim do Cinema Novo, por representar uma rendição ao sistema que 

criticavam. 

Hou Hsiao-hsien foi responsável por várias reformas na produção da indústria 

cinematográfica taiwanesa, algumas das quais teriam impacto no chamado Cinema Novo 

Taiwanês, sendo hoje considerado um precursor deste movimento, instituindo muitas das 

caraterísticas hoje atribuídas ao Cinema Novo: planos longos e estáticos, representação da história 

através da memória pessoal de pessoas comuns, encenação e composição complexas, narrativas 

episódicas e fragmentadas. A procura de uma performance melhorada através da improvisação 

motivou o uso de planos cada vez mais longos (Udden, 2017: 46-47), um dos recursos pelos quais 

mais é reconhecido, técnica e estilisticamente. Nos primeiros três filmes que realizou, na sua fase 

comercial, cada plano tinha a duração média de 11 a 13 segundos. A partir do momento em que 

Hou começou a desenvolver um estilo próprio, os planos começam a ficar cada vez mais longos 

– 16 segundos em «Erzi de da wan’ou»; 19 segundos em «Os Rapazes de Feng kuei»; 18,5

segundos em «As Férias de Tung Tung»; 24 segundos em «Amor de Infância»; e, por fim, 33 

segundos em «Poeira ao vento» (Udden, 2017). Simultaneamente, os planos completamente 

estáticos aumentam em proporção relativamente aos planos com movimentos de câmara ou 

reenquadramentos – em «Os Rapazes de Feng kuei», 55% dos planos são estáticos; em «As Férias 

de Tung Tung», 70,5%; em «Amor de Infância», 76%; em «Poeira ao vento», 81,6% (ver tabela 1). 

39 尼罗河女儿 Níluóhé nǚ'ér. TdA.  
40 杨林 Yáng Lín. 
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Estes elementos seriam desenvolvidos nos três filmes seguintes, naquela que ficaria conhecida 

como a «Trilogia de Taiwan». 

3.4. Análise de filmes - «Trilogia de Taiwan» 

Durante a vigência da lei marcial, a maioria das histórias contadas nos filmes do Cinema 

Novo passavam-se no pós-guerra, depois de 1949. Com o fim da lei marcial, em 1987, o discurso 

cultural taiwanês começou a centrar-se em aspetos da história local até aí reprimidos pelo governo 

nacionalista. A partir de 1987, muitos dos tabus sobre a história pré-1949 podiam começar a ser 

desafiados. Os três primeiros filmes realizados por Hou após essa data, «Cidade da Tristeza»41 

(1989), «Drama, Sonho, Vida»42 (1993) e “Boa Gente»43 (1995), que constituem aquela que ficou 

conhecida como a «Trilogia de Taiwan»44, pertencem a esse “despertar nativo” (Yip, 1997: 141), 

questionando o passado nacional, por se centrarem em três dos períodos mais marcantes da 

história recente de Taiwan: a ocupação japonesa, entre 1895 e 1945, em «Drama, Sonho, Vida»; 

os cinco anos que se seguiram à ocupação japonesa, marcados pela transição para o governo 

nacionalista, entre 1945 e 1949, em «Cidade da Tristeza»; o período pós-1987, marcado pelo fim 

da lei marcial e pela consequente reflexão sobre o passado nacional, em «Boa Gente».  O primeiro 

filme desta trilogia, «Cidade da Tristeza», começa em 1945 com a rendição do Japão e termina 

em 1949 com a mudança do governo nacionalista do Partido Nacionalista para a Ilha Formosa, 

centrando-se, sobretudo, no Incidente de 28 de Fevereiro. Anteriormente, qualquer referência a 

este acontecimento poderia ser considerada traição pelo governo da República da China. Assim, 

pode imaginar-se o impacto que «Cidade da Tristeza», lançado apenas dois anos após o fim da lei 

marcial, teve no panorama político e cultural de Taiwan (Udden, 2017: 96). Por sua vez, «Drama, 

Sonho, Vida» tem início em 1895 e termina em 1945, centrando-se na vida de Li Tien-lu (Li Tianlu), 

um artista taiwanês de teatro de marionetas, para reexaminar o impacto da ocupação japonesa 

na sociedade e na cultura taiwanesas. Por fim, a história de “Boa Gente» situa-se no período 

contemporâneo da sua realização, nos anos 90, fazendo, contudo, uma retrospetiva sobre o Terror 

Branco anticomunista que marcou o período de transição para o governo nacionalista, sobretudo 

41 悲情城市 Bēiqíng chéngshì.  

42 戏梦人生 Xì mèng rensheng. TdA. 

43 好男好女 Hǎo nán, Hǎo nǚ. TdA. 

44 臺灣三部曲 Táiwān Sānbùqǔ.
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após o Incidente de 28 de Fevereiro, em 1947. É, precisamente, por estes períodos históricos 

destacarem as diferenças culturais e as tensões sociopolíticas entre continentais e taiwaneses que 

eram excluídos da historiografia oficial. Assim, de acordo com Yip, esta examinação da história 

veiculada pelos filmes de Hou foi crucial para a formação de uma identidade nacional taiwanesa 

(Yip, 1997: 141).    

3.4.1. «Cidade da Tristeza» (1989) 

A história centra-se na vida de quatro irmãos da família Lin e em dois amigos da família, 

desenrolando-se no norte de Taiwan, entre 1945 e 1949. O patriarca Lin Ah-lu45; o irmão mais 

velho, Lin Wen-hsiung 46 , que se dedica aos negócios familiares, gerindo o estabelecimento 

Pequena Shanghai47 e uma empresa de transporte de mercadorias entre os portos de Jilong e 

Shanghai; o segundo irmão, Lin Wen-sen48, um médico que servira no exército japonês durante a 

guerra, estava desaparecido no início do filme; o terceiro irmão, Lin Wen-liang49, que serviu no 

exército japonês em Shanghai, tendo-se envolvido em atividades criminosas quando regressou a 

Taiwan, resultando na sua detenção, durante a qual é vítima de um espancamento por polícias 

nacionalistas, que o deixa incapacitado física e psicologicamente; por fim, o mais novo, Lin Wen-

ch’ing50, que sofre de surdez e trabalha como fotógrafo. Através do seu amigo japonês Hiroe51, um 

professor, e da sua irmã Hiromi52, enfermeira, pertence a um grupo de intelectuais que se reúnem 

regularmente no seu estúdio. A família Lin e o seu círculo social são constituídos por pessoas de 

vários estratos sociais – comerciantes, gangsters, médicos e enfermeiros, fotógrafos e intelectuais 

– providenciando um retrato transversal da sociedade taiwanesa (Udden, 2017: 103). Através

destas personagens, o filme explora duas narrativas. A primeira centra-se nas atividades 

criminosas de Wen-liang que, tendo regressado da China continental, se envolve no tráfico de 

droga através de contactos em Shanghai, acabando por envolver o irmão, Wen-hsiung. Wen-hsiung, 

ao descobrir que os seus barcos estão a ser usados para o transporte da droga sem o seu 

consentimento, confisca uma parte da carga. Em consequência, Wen-liang é preso e torturado, 

45 林阿祿(禄) Lín Ālù. 

46 林文雄 Lín Wénxióng. 
47 小上海 Xiǎo Shànghǎi. 
48 林文森 Lín Wénsēn. 
49 林文良 Lín Wénliáng. 
50 林文清 Lín Wénqīng. 

51 寛榮 ひろえ Hiroe (japonês). 

52 寛美 ひろみ Hiromi (japonês). 
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devido às ligações políticas dos gangsters de Shanghai. Wen-hsiung acaba por ser assassinado 

por um dos gangsters. A segunda narrativa centra-se em Wen-ch’ing e no grupo de intelectuais 

que se costumam reunir em sua casa para convívios e tertúlias, onde é debatida a situação política 

de Taiwan. Wen-ch’ing e Hiromi apaixonam-se e têm um filho. Contudo, o futuro da sua relação é 

afetado pela ligação de Wen-ch’ing ao grupo de intelectuais que resulta na sua detenção.  

Existe um paralelismo entre o período da criação do filme e o período por ele retratado. O 

período contemporâneo, pós-1987, é um período de transição, marcado pelo otimismo e pelo 

entusiamo com a liberalização cultural e política após a lei marcial, mas também por um certo 

medo de retaliação conservadora. O período retratado, entre 1945 e 1949, é também, por sua 

vez, um período de transição da ocupação japonesa para o governo nacionalista chinês, sendo 

marcado por um sentimento de esperança na liberalização política, e, mais tarde, pela desilusão 

devido à repressão do governo nacionalista. Este paralelismo entre dois períodos históricos 

relaciona-se com as ideias de Walter Benjamin sobre a narrativa histórica, que defendem que todas 

as representações do passado são definidas pelas particularidades políticas e culturais do 

momento específico do qual emergem (Yip, 1997: 141-142). Em «Cidade da Tristeza», Hou conta 

a história das experiências de uma família durante o período retratado, explorando o tema da 

identidade nacional, através da recuperação de um período da história taiwanesa, que considera 

crucial para perceber as dinâmicas da sociedade taiwanesa contemporânea, tais como a relação 

antagonista entre o governo e o povo e a tensão entre continentais e taiwaneses (Yip, 1997: 142). 

«Cidade da Tristeza» dá voz ao descontentamento crescente sentido pela população taiwanesa, 

indignada com o governo autoritário de Chen Yi e frustrada com a repressão continuada, retratando 

as tensões entre o governo e a população taiwanesa que culminaram no Incidente de 28 de 

Fevereiro53 de 1947 (Yip, 1997: 148). O Incidente de 28 de Fevereiro pode ser visto como um 

símbolo do domínio colonialista do Partido Nacionalista na ilha, sendo o evento definidor da 

distinção entre a China e Taiwan enquanto entidade separadas e inconciliáveis (Huang, 1991: 

153-157, como citada em Yip, 1997). Após o incidente, o governo voltou a instituir a lei marcial e

o assunto tornou-se tabu. Devido ao silêncio do governo, «Cidade da Tristeza» foi, para muitas

pessoas, uma primeira apresentação ao acontecimento histórico (Yip, 1997: 149). 

53 二二八時間 Erh erh pa shih chien (wg)/二二八时间 Èrèrbā shíjiān (pn).
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Contudo, o incidente em si e a perseguição política que o seguiram, em toda a sua 

brutalidade e violência, não são representados visualmente no filme, surgindo quase 

exclusivamente de forma verbal, em relatos pessoais das personagens ou declarações públicas do 

governo na rádio. Quando são representados, existe um distanciamento e uma contenção na forma 

de representação. Esse distanciamento manifesta-se em sequências que retratavam momentos 

violentos, através do reenquadramento do plano para paisagens da ilha, evitando, assim, a 

representação direta da violência. Na sequência que retrata o incidente Lin Jiangmai, a mulher 

que contrabandeava cigarros, e a polícia, o plano inicia e termina numa paisagem, mostrando, 

entre as duas imagens, médicos e polícias a investigar o local. Na sequência, também destacada 

por Udden, que retrata a detenção de Hiroe e outros intelectuais por militares no seu refúgio nas 

montanhas (Qiu & Hou, 1989: 02h27m43s), quando a situação começa a tornar-se violenta, com 

a polícia a disparar tiros, a câmara desloca-se lentamente para o mar (imagens 1 a 5). Na 

sequência que retrata um jantar do grupo num restaurante (Qiu & Hou, 1989: 00h19m04s), no 

qual falam da situação política, Wen-ch’ing abandona a refeição e dirige-se ao exterior, desviando 

as atenções do espectador da situação política, e regressando já após a conversa (imagem 6). 

Também a sequência em que o grupo de intelectuais se reúne em casa de Wen-ch’ing após o 

Incidente de 28 de Fevereiro é exemplo desse distanciamento. Em casa de Wen-ch’ing, o grupo 

de jovens intelectuais discute os acontecimentos e as suas implicações. Falam do facto do 

incidente de Lin Jiangmai com a polícia, e da corrupção governamental, referindo que os cigarros 

teriam entrado no país por intermédio de um oficial do governo, e mencionando que a polícia “não 

persegue o tigre, apenas apanha algumas moscas”54. Falam da falta de arroz, das melhores 

54 “虎不打，打一些苍蝇。干吗？. TdA.  

 Imagem 4 e 5. Qiu & Hou, 1989: 02h27m43s. 

Imagem 1, 2 e 3. Qiu & Hou, 1989: 00h37m28s. 
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condições de vida que tinham durante o governo japonês, e da necessidade de a população resistir 

a Chen Yi. Embora este seja um dos poucos momentos em que se aborda diretamente o incidente 

e o governo de Chen Yi, as atenções são desviadas pela deslocação de Wen-ch’ing e Hiromi da 

mesa para outra zona da sala, onde poem um disco a tocar e trocam bilhetes sobre a música que 

ouvem (imagens 7 e 8).  

O distanciamento e a contenção que caracterizam a visualidade de Hou foram motivo de 

muitas críticas negativas, sobretudo dos críticos que se opunham ao governo do partido 

nacionalista, que viam nesse distanciamento um alheamento propositado da violência e da 

repressão, e uma desresponsabilização do governo perante os eventos retratados. Udden oferece 

uma explicação alternativa que parece mais verosímil. Ao distanciar a imagem da violência em si, 

reenquadrando-a numa paisagem, Hou pretende mostrar o panorama mais alargado, a situação 

global perante a pequenez dos acontecimentos, não para diminuir a importância política e social 

de acontecimento históricos, como o Incidente de 28 de Fevereiro, mas para relativizar todos os 

acontecimentos históricos na sua generalidade perante a imutabilidade do planeta (Udden, 2017: 

112-113) e a uniformidade da natureza. Da mesma forma, a evasão de conversas políticas para 

outras situações quotidianas, transmitem a ideia de continuidade e uniformidade da vida social e 

quotidiana apesar das circunstâncias e vicissitudes.  

Imagem 6. Qiu & Hou, 1989,  

00h19m04s                  

Imagem 7 e 8. Qiu & Hou, 1989: 00h38m36s.                  

Imagem 9 e 10. Qiu & Hou, 1989: 00h10m55s                  Imagem 11. Qiu & Hou, 1989,  

02h31m27s                  

Imagem 12, 13 e 14. Qiu & Hou, 1989, 01h44m21s.            
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A recusa de Hou em representar de forma direta os eventos históricos, centrando-se, em 

vez disso, na sua repercussão na vida quotidiana, contribui para a criação de uma memória 

popular desses eventos, através das histórias pessoais de pessoas comuns. A profissão de 

fotógrafo de Wen-ch’ing simboliza visualmente a ideia de memória – não uma memória pública e 

comum, mas a memória individual das famílias (imagens 9 a 11). As consequências dos 

acontecimentos históricos, e do Incidente de 28 de Fevereiro em particular, são representadas de 

forma indireta através do sofrimento da família Lin. Hiroe regressa ferido de Taipei após as 

primeiras manifestações, refugiando-se nas montanhas para continuar a preparar a revolução de 

forma clandestina, acabando por ser detido e, possivelmente, executado. Com o caos provocado 

pelo incidente, a família Lin fecha os seus negócios, o estabelecimento Pequena Shanghai e o 

negócio de transporte de bens. Wen-ch ’ ing tem um encontro perigoso com uma milícia de 

taiwaneses que julgam que ele se trata de um chinês continental, por aparentar não perceber o 

seu dialeto quando, na verdade, não os ouve, querendo agredi-lo. Mais tarde, Wen-ch’ing acaba 

por ser preso devido à sua associação ao grupo de intelectuais. Na prisão, assiste ao 

encaminhamento dos seus colegas de cela pelos soldados até à zona de execuções (imagens 12 

e 13). O plano da imagem 14, é o retrato da devastação que assolou a família Lin, neste período 

difícil e conturbado: à mesa apenas estão as mulheres, as crianças, o patriarca Alu, e Wen-liang, 

incapacitado – Wen-sen desapareceu, Wen-heung morreu e Wen-ch’ing está preso.  

Enquanto a vida privada é retratada visualmente, a vida pública, isto é, os acontecimentos 

históricos e atividades oficiais do governo, quase sem exceção, não surgem diretamente no ecrã, 

mas indiretamente, através de intertítulos explicativos, notas ou cartas escritas trocadas entre 

personagens, da narração de personagens em voz-off, anúncios na rádio e música. Por um lado, 

a insistência de Hou em filtrar os eventos históricos públicos através da subjetividade de 

personagens individuais, pretende relembrar o espectador que todo o conhecimento histórico é 

mediado e subjetivo (Yip, 1997: 146). Ao permitir que a história surja em narrativas múltiplas e 

heterogéneas, o filme evita as limitações da historiografia convencional que insistem em reduzir 

as complexidades da existência humana a uma única narrativa oficial. Desta forma, a história é 

apresentada como um processo em curso (Yip, 1997: 146). Por outro lado, o facto de os eventos 

históricos apenas serem relatados, e não mostrados visualmente, é exemplo da opção estética do 

distanciamento que caracteriza o trabalho de Hou.   
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O filme inicia e termina com um intertítulo explicativo que situa o espectador no momento 

histórico da ação. No início, como mostra a imagem 15, pode ler-se: “A 15 de Agosto de 1945, o 

Japão anunciou a sua rendição incondicional. Taiwan foi libertado após 51 anos de ocupação 

japonesa. A esposa do irmão mais velho, Lin Wen-hsiung, deu à luz um filho. Chamaram-lhe 

Guangming55. Por sua vez, no final, como mostra a imagem 16, pode ler-se: “Dezembro de 1949. 

A China continental é perdida. O governo nacionalista muda-se para Taiwan. Taipei torna-se na 

capital provisional.” 56  Além dos intertítulos, as emissões de rádio durante outras atividades 

quotidianas com comunicações sobre a situação política do país são frequentes. Na sequência 

que inicia o filme, antes de surgir o primeiro intertítulo, enquanto Wen-hsiung e o resto da família 

ajudam no parto da sua mulher, ouve-se um comunicado do imperador do Japão na rádio sobre 

a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial. 

 “Depois de ponderar sobre a situação do mundo e do império, decidimos recorrer a uma medida 

extraordinária. Leais súbditos, ordenamos ao nosso governo para comunicar aos EUA, ao Reino 

Unido, à China e à URSS, a nossa aceitação das cláusulas da sua declaração conjunta. Para 

pugnar pela segurança e bem-estar dos nossos súbditos e pela prosperidade e felicidade de todas 

as nações, esta é uma obrigação solene passada pelos nossos antepassados Imperiais. 

Declaramos guerra aos EUA e ao Reino Unido pelo desejo de assegurar a preservação do Japão e 

a estabilidade da Ásia Oriental. Violar a soberania de outros ou embarcar no engrandecimento 

territorial não estava nos nossos planos…”57 (Qiu & Hou, 1989: 00h03m36s) 

A questão da guerra japonesa é introduzida de forma discreta e indireta. Também o 

Incidente de 28 de Fevereiro é introduzido na mesma forma. No hospital onde Hiromi trabalha, 

médicos e enfermeiros ouvem um comunicado na rádio sobre os acontecimentos. 

 
55 “一九四五年八月十五日日本天皇宣佈無倏件投降台灣脱離日本統治五十一年。林文雄在八斗子的女人，生下一子取名

林光明。” TdA.  
56 “一九四九年十二月，大陸易守。國民政府遷臺，定臨時首都於，臺北”. TdA.  
57 TdA. 

Imagem 15. Qiu & Hou, 1989: 00h03m36s                  Imagem 16. Qiu & Hou, 1989, 02h35m42s                  
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 “Cidadãos de Taiwan: na noite do dia 27, durante uma investigação em Taipei, infelizmente, uma 
pessoa foi morta. Eu já me encarreguei da situação. As pessoas que mataram outras durante este 
incidente já foram levadas a tribunal para serem julgadas e punidas. Providenciamos cuidados 
médicos para a mulher que foi ferida. Pedi que fosse tratada e dei-lhe dinheiro para a sua 
tranquilidade (…)” (Qiu & Hou, 1989: 01h24m54s). 

A narração de Hiromi completa a comunicação pública, com um testemunho pessoal. Os 

eventos históricos são filtrados pela subjetividade pessoal e circunstancial desta personagem. 

“Hoje, na rádio falaram de manifestações em Taipei entre taiwaneses e chineses. Taiwan está sob 
a lei marcial. No hospital estão todos assustados. Ainda agora saímos de uma guerra. Será que 
outra está prestes a começar? O meu irmão veio visitar-me. Ele vai para Taipei com Wen-ch’ing. 

Mas desta vez é muito perigoso ir para lá. Eles têm assuntos urgentes para resolver lá. Estou muito 
preocupada, mas não tenho coragem de dizer. Com a deficiência de Wen-ch’ing, Hiroe terá de 

cuidar dele.” (Qiu & Hou, 1989: 01h25m44s). 

Hiromi fala diretamente com o espectador, através da narração de passagens do seu diário. 

É o seu testemunho que relaciona as diferentes ações representadas visualmente. O Incidente de 

28 de Fevereiro ditou o afastamento do seu irmão, Hiroe, e a detenção do seu marido, Wen-ch’ing. 

A destruição da sua família e do seu círculo social representa as consequências que esse período 

histórico teve para as famílias taiwanesas. O Incidente de 28 de Fevereiro é um símbolo das 

diferenças entre taiwaneses e continentais, como já foi dito. Hou explora essas diferenças no filme, 

algo que é evidenciado pela multiplicidade linguística presente no filme. Historicamente, o contacto 

entre continentais e taiwaneses é recente. Apesar dos taiwaneses serem descendentes de 

chineses continentais que emigraram para Taiwan há vários séculos, a interação entre os dois 

territórios durante os séculos XVIII e XIX foi muito limitada. Prova desse desligamento, é o facto de 

o governo da dinastia Qing ter cedido o território ao Japão em 1895, sendo que o período de 

colonização, que duraria até 1945, agravaria essas diferenças. Por sua vez, a transição difícil para 

o governo nacionalista também contribuiu para essa cisão.  

Hou parece querer realçar as profundas diferenças culturais, linguísticas e experienciais 

que separam os taiwaneses dos continentais através do uso de vários idiomas, mutuamente 

ininteligíveis pelas personagens – japonês, taiwanês 58 , cantonês 59 , mandarim 60 , dialeto de 

Shanghai 61 , e dialeto Kejia 62 . Há várias sequências que retratam as constantes traduções 

 
58 臺灣話 T’ai wan hua (wg) / 台湾话 Táiwān huà (pn); 閩南話 Min nan hua (wg) / 闽南话 Mǐnnán huà (pn). 

59 廣東話 Kuang tung hua (wg)/广东话 Guǎngdōng huà (pn). 

60 汉语 Hànyǔ. 

61 上海话 Shànghǎi huà (pn); 沪语 Hù yǔ (pn). 

62 客家话 K’ei chia hua (wg)/Kèjiā huà (pn). 
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necessárias à comunicação entre taiwaneses e continentais. A multiplicidade cultural e linguística 

retratada no filme, bem como a abordagem do tema do Incidente de 28 de Fevereiro de 1947 e 

da transição para o governo do partido nacionalista, eram temas novos no cinema taiwanês. Hou 

Hsiao-hsien e a sua equipa conseguiram evitar a censura do governo neste filme, por ter sido 

enviado primeiro para o Festival de Veneza, logo no final da pós-produção, e só depois para o 

Gabinete de Informação do governo, devido a um atraso nas legendas. Assim, inicialmente, foi 

decidido que o filme seria mostrado também sem cortes no mercado doméstico (United Daily 

News, 1989, como citado em Udden, 2017: 97). Contudo, pouco tempo depois, foi denunciada a 

exibição do filme sem a sequência da detenção de Hiroe, o que provocou uma polémica. Mais 

tarde, descobriu-se que o governo não tinha conhecimento da cena cortada, concluindo-se que 

havia sido Qiu Fusheng, produtor da Era International, a tomar essa decisão, sem o conhecimento 

de Hou. As suas intenções não são claras, mas resultaram numa polémica muito mediática que 

trouxe muita publicidade e tornou o filme um sucesso de bilheteiras. Depois da controvérsia, 

passou a ser mostrada a versão original do filme (Udden, 2017: 97-98). Estima-se ainda que cerca 

de dez milhões de pessoas tenham visto o filme – cerca de metade da população nacional 

taiwanesa (Current Biography, 1999, como citado em Udden, 2017: 98).  

O filme estabelece as características identificadoras de Hou – o estilo elíptico, o plano 

longo, o plano estático, a composição densa, a improvisação, o distanciamento. A estrutura 

narrativa do filme é elíptica, marcada pela existência de cenários paralelos, locais repetidos e 

momentos fragmentados (Udden, 2017: 104). É usada uma sucessão de efeitos cujas causas 

apenas são reveladas posteriormente, em vez das habituais relações de causa e efeito. A narrativa, 

repleta de disjunções temporais, lacunas, descontinuidades e fragmentos que o espectador deve 

compor, apresenta a história, não como uma sequência lógica de eventos, mas como uma 

sequência de eventos complexa, descontínua e aberta (Yip, 1997). Hou foi muito criticado, até 

pelos seus defensores, pelo seu estilo “desorganizado, ilógico e aleatório”, negando as relações 

normais de causa-efeito (Li Tuo, 1993, como citado em Udden, 2017: 104). Por sua vez, o plano 

longo e o plano estático constituem características marcantes de Hou já desde os trabalhos 

anteriores. Neste filme, a duração média de cada plano atinge os 42 segundos, o que representa 

um aumento considerável, uma vez que em «Poeira ao vento», o filme com a média mais longa 

até aqui, a duração média era de 33 segundos; o plano estático surge, também, mais marcado 

do que nunca, representando 71% do total de planos, enquanto apenas 29% dos planos incluem 
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movimentos de câmara, e muitos deles apenas reenquadramentos ligeiros (Udden, 2017). 

«Cidade da Tristeza» foi o primeiro filme taiwanês a ser nomeado para o Leão de Ouro no 

Festival de Veneza. A nomeação deu origem a preocupações com a questão do estatuto político 

de Taiwan, nomeadamente com a impossibilidade de exibir a bandeira da República da China, 

mas sim a da República Popular da China, acreditando-se que essa impossibilidade inviabilizaria 

a atribuição do prémio. Contudo, no dia 16 de Setembro de 1989 o prémio foi anunciado (Udden, 

2017). O filme tornou-se num símbolo nacional para Taiwan. Udden atribui este sucesso à 

importância profunda do Incidente de 28 de Fevereiro, que, depois de quarenta anos de negação 

do governo, foi finalmente exposto perante a nação e o mundo (Udden, 2017: 98).  

Apesar de o prémio significar uma vitória nacional para Taiwan, também deixou o seu 

governo sob escrutínio internacional com a exposição do Incidente de 28 de Fevereiro (Udden, 

2017: 96-97). Essa exposição causou algum desconforto ao governo, e o resultado do Festival 

Jinma revela isso mesmo. O filme apenas ganhou os prémios de melhor realização, Hou Hsiao-

hsien, e melhor ator, Chen Songyong; o filme mais premiado foi «Em Nova Iorque»63 de 

Stanley Kwan64, de Hong Kong. A natureza política desta decisão causou uma nova polémica 

mediática (Udden, 2017: 99). O autor justifica esta decisão com a dimensão política do filme, 

pois, além de estar em jogo a identidade de Taiwan a longo prazo, aproximavam-se eleições 

legislativas em dezembro do mesmo ano, nas quais o Partido Democrático Progressista teria 

um excelente resultado, obtendo 21 lugares do parlamento – o Partido Nacionalista mantinha 72 

lugares. Hou e a sua equipa foram criticados por alegados compromisso partidário quer 

com o Partido Democrático Progressista, pela escolha dos temas, quer com o Partido 

Nacionalista, por se distanciar da violência e por recusar uma representação visual dos eventos 

históricos. Liao Binghui, escreveu que “sempre que um problema político está prestes a 

aparecer, o plano muda imediatamente a sua posição da repressão política e da violência 

para as montanhas, o mar e barcos de pesca, utilizando cenários belos para distanciar o 

espectador dos problemas reais” (como citado em Udden, 2017: 100). Hou e a sua equipa 

sempre negaram qualquer tipo de pretensão política, rejeitando a ideia de uma tentativa 

deliberada de influenciar o resultado das eleições.  

63 人在紐約 Jen tsai niu yueh (wg)/Rén zài niǔyuē (pn) TdA.
64 關錦鵬 Kuan Chin p’eng (wg)/ 关锦鹏 Guān Jǐnpéng (pn). 
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3.4.2. «Drama, Sonho, Vida» (1993) 

Com o sucesso internacional que conquistou com «Cidade da Tristeza», Hou começou a 

produzir filmes de outros realizadores, como «Lanternas Vermelhas» de Zhang Yimou (Udden, 

2017: 114). Além disso, envolveu-se politicamente em atividades de um partido novo, o 

Partido Social Democrata65, apoiando o dissidente do Partido Democrático Progressista, Chu 

Kao-cheng 66 (Xie, 1992 como citado em Udden, 2017: 114). Assim, passaram-se quatro 

anos até realizar o seu próximo filme, «Drama, Sonho, Vida», em 1993 – a sua primeira 

coprodução taiwanesa-japonesa. Este filme, que retrata a realidade taiwanesa durante o período 

de ocupação japonesa, entre 1895 e 1945, centra-se na história de vida do artista taiwanês 

Li Tien-lu67, um renomado artista de teatro de marionetas, que também trabalhou como ator 

de teatro e cinema, tal como acontece em «Cidade da Tristeza», onde fez o papel do patriarca 

da família Lin.  

O filme começa com um intertítulo que enquadra o espectador no período retratado, o fim 

do século XIX e o início do século XX, em Taiwan, com o início do governo colonial japonês. De 

seguida, é retratado o nascimento de Li Tien-lu, em 1910, já durante o governo japonês, 

acompanhado da narração em voz-off do próprio no tempo presente – o início dos anos 90. A 

narração aborda várias questões sobre o casamento dos seus pais e o seu nascimento. A 

tradição chinesa dita que, quando uma mulher e um homem se casam, a mulher deve mudar-se 

para a casa da família do marido, e adotar o seu apelido. Contudo, quando o pai de Li Tien-lu 

casou, foi viver para casa da família da mulher, significando que os seus filhos não teriam o 

seu nome68, K’ei69. O pai de Tien-lu não gostava dessa ideia, acordando com os sogros que o 

primeiro filho do casal teria o nome da mulher e da sua família, Li, e os outros filhos poderiam 

adotar o apelido Ke. Li Tien-lu, o primeiro filho do casal, foi criado pelos avós. O seu avô era 

a sua figura parental principal. No seu relato, Tien-lu define a sua infância, após a morte do avô, 

como “lamentável”, marcada pela relação conflituosa com o pai. Devido à sua apetência para 

as artes, Tien-lu foi convidado por um artista de teatro de marionetas, o Sr. Li, para trabalhar no 

seu grupo, por 15 
65 中華社會民主黨 Chung hua she hui min chu tang (wg)/中华社会民主党 Zhōnghuá Shèhuì Mínzhǔ dǎng (pn). 

66 朱高正 Chu Kao cheng (wg)/ Zhū Gāozhèng (pn). 

67 李天禄 Li T’ien lu (wg)/Lǐ Tiānlù (pn). 

68 赘婿 Chui hsu (wg)/ Zhuìxù (pn). Este termo designa o marido que se muda para a casa da família da mulher.  

69 苛 K’ei (wg)/Kē (pn). 
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dólares por ano. O seu pai aceitou a proposta. Nesse ano, seria convidado por outro artista, Ao-

lai70, para ingressar no grupo «Paisagem da Montanha», pelo dobro do dinheiro. Tien-lu 

viria a casar-se com a filha de Aolai – como o seu pai, passa a viver com a família da mulher.  

Em 1932, Li Tien-lu fundou um grupo de teatro de marionetas, chamado «Como a vida»71. 

Em 1937, no mesmo ano da invasão da China pelo Japão, com o Incidente da Ponte Marco Polo, 

o governo japonês começou a implementar medidas de assimilação cultural em Taiwan,

dificultando a prática das artes tradicionais. No seu relato, Li Tien-lu diz que muitos dos artistas 

de teatro de marionetas ficaram sem meios para sustentar as suas famílias. Nessa altura, juntou-

se a um novo grupo, chamado «Jadeite Vermelha»72, onde continuou a fazer a sua arte para a 

secção de propaganda do governo – continuando, também, a fazer peças tradicionais à revelia da 

lei. Trabalhava ainda como ator de teatro. Nessa fase, viria a ter um caso extraconjugal com Lei-

tsu73, dona de um bordel, que conhecera numa das suas atuações. Os dois viveram um romance 

apaixonado, mas Tien-lu acabaria por terminá-lo e regressar para junto da sua família, em Taipei. 

No seu relato, Tien-lu descreve as dificuldades sentidas pela população durante a guerra74. 

Através de um amigo, Tien-lu tornou-se membro de um grupo de teatro de marionetas 

nacionalista japonês, onde apenas eram encenadas peças japonesas. Mais tarde, foi convidado 

por um oficial japonês para ingressar no grupo de teatro de propaganda do governo japonês, 

oferecendo-lhe mais dinheiro e a possibilidade de trazer a sua família para viver consigo no 

dormitório da polícia. Tien-lu aceitou. Durante a guerra, Tien-lu e a sua família foram evacuados 

de Taipei para uma aldeia perto de Boli. No dia em que chegaram, foram informados por um 

polícia da rendição do Japão. Ainda assim, não conseguiram regressar a Taipei, devido à elevada 

procura de bilhetes, fixando-se na casa que lhes tinha sido atribuída, uma antiga loja de caixões. 

Durante esse período, a família contraiu malária – primeiro o sogro, depois Tien-lu, a sua mulher 

e o seu filho mais novo. O sogro acabaria por falecer nessa aldeia; o  seu  filho mais novo viria  a 

70 奥来 Ao lai (wg)/Àolái (pn). 
71 “亦宛然” I wan jan (wg)/Yì Wǎnrán (pn) TdA. Traduzido, normalmente, em inglês para “Also Like Life” (Kim, 2008), isto é “Também 

como a vida”. “亦”: advérbio “também”; “宛然”: adjetivo “vívido”. No filme, numa conversa, Li Tianlu explica que o nome foi 

sugerido por um académico chamado Fu, que lhe explicou que o significado do nome se prendia com o facto de as marionetas serem 
como as pessoas, e as peças de teatro de marionetas serem como a vida.  
72 红翡翠 Hong Fei Ts’ui (wg)/Hóng Fěicuì (pn). 
73 雷祖 Lei tsu (wg)/Léizǔ (pn). 
74 Em 1937, o Japão e a China defrontavam-se na Segunda Guerra Sino-Japonesa, que terminaria em 1945 com a participação 
americana na Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, em Taiwan, os efeitos da guerra faziam-se sentir na população, devido 
à falta de bens, aos ataques aéreos, e à mobilização de taiwaneses para apoiar os esforços bélicos japoneses.  
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morrer já em Taipei. Depois de uma longa espera, Tien-lu finalmente conseguiu regressar a Taipei, 

já sem dinheiro. Lá, foi convidado por um amigo para atuar no seu grupo na rua Bingang, 

comprometendo-se a ajudá-lo devido à sua doença. 

O filme termina com o relato de Li Tien-lu de dois incidentes que testemunhou perto do 

aeroporto, em Taipei. No primeiro incidente, ao ver uma nuvem de fumo vinda do aeroporto, 

espreitou e viu soldados japoneses a serem agredidos por uma multidão, por estarem a acumular 

para si grandes quantidades de arroz, em vez de o distribuir. Depois de conversar com os soldados, 

esclareceu que estes apenas o fizeram porque o arroz estava estragado, fazendo com que as 

agressões parassem. No segundo incidente, viu vários veículos a dirigirem-se para o aeroporto, e 

ouviu barulhos vindos de lá. Ao espreitar, viu uma multidão a retirar partes de alumínio e aço de 

aviões inutilizados pela guerra. Perguntou porque o faziam, e responderam-lhe que era com o 

dinheiro dessas partes que conseguiam pagar as suas performances. Depois de relatar estes 

incidentes, Li Tien-lu conclui o filme dizendo: “E foi por essa razão que Taiwan foi finalmente 

libertado do domínio japonês”75. O tom da frase final indica satisfação com a libertação, mas, na 

verdade, Li Tien-lu, inicialmente, questionou a autoridade do Partido Nacionalista Chinês, devido 

às privações pelas quais o povo passou nessa altura. Ainda assim, viria a aceitar o governo 

nacionalista, atuando, inclusivamente, em eventos oficiais do partido (Chen, 1991 como citado 

em Udden, 2017: 117). Essa aproximação com o partido contribuiu para a sua crescente 

popularidade. Nessa altura, Li Tien-lu começou a receber alunos estrangeiros e, a partir de 1978, 

começou a atuar frequentemente na Europa, sobretudo em França, começando a ser premiado e 

reconhecido como embaixador das artes tradicionais taiwanesas, e tendo, inclusivamente, sido 

premiado pelo governo da República da China. Assim, Li Tien-lu tornou-se num símbolo nacional 

taiwanês. 

O filme pretende retratar um período histórico 

através da representação da vida de uma personalidade 

taiwanesa importante que experienciou o imperialismo 

japonês desde a sua génese até à sua desintegração. O 

intertítulo que inicia o filme enquadra o espectador no 

período retratado: “O tratado de Shimonoseki, assinado 

75 “那就是原因, 臺灣終於從日本中解放出來了”. TdA. 

  Imagem 17. Qiu & Hou, 1993: 00h00m58s. 
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pelo governo Manchu em 1895, cedeu Taiwan e a Ilha dos Pescadores ao Japão. 

Consequentemente, o Japão controlou Taiwan por 50 anos, até ao fim da Segunda Guerra 

Mundial”76 (imagem 17). Apesar disso, o filme secundariza os acontecimentos históricos para se 

centrar na narrativa pessoal de uma personagem, à semelhança do que acontece em «Cidade da 

Tristeza», mas de forma mais marcada. Em «Drama, Sonho, Vida», a história é centrada na 

narração pessoal de Li sobre a sua vida privada, existindo pouco espaço para o discurso público. 

A história centra-se na adaptabilidade das pessoas comuns perante eventos históricos, e não nos 

eventos históricos em si. O impacto da colonização japonesa na vida quotidiana faz-se sentir de 

forma indireta, quase subliminar – através, por exemplo, da visita de oficiais japoneses à casa da 

família, das peças de teatro de marionetas de propaganda, da convivência quotidiana entre 

taiwaneses e japoneses. Ainda assim, apesar desta secundarização do discurso público e da 

valorização do discurso privado, há momentos que são referidos por Li como tendo afetado a sua 

vida – como a proibição da prática de teatro de marionetas em determinados períodos, ou a 

evacuação forçada de Taipei durante a guerra. O sentimento de Li Tien-lu, representativo do 

sentimento popular taiwanês, em relação ao período da ocupação japonesa é ambivalente. Por 

um lado, é capaz de referir as consequências negativas da ação do governo japonês em vários 

momentos; por outro lado, mantém relações de amizade com vários japoneses, e não se recusa 

a participar em atividades de propaganda.  

A sua visão sobre a colonização é essencialmente prática, tendo por base os efeitos na 

sua vida quotidiana, alheando-se da dimensão política e identitária. Mesmo quando destaca as 

dificuldades por que passou, juntamente com a sua família, durante o período de ocupação 

japonesa, nunca emite um juízo de valor, uma opinião pessoal sobre os acontecimentos, limitando-

se a relatá-los. Na sequência em que é abordada a invasão japonesa da China, no Incidente da 

Ponte de Marco Polo, Li diz apenas que, três anos após o incidente, os espetáculos ao ar livre 

foram proibidos, afetando milhares de artistas e as suas famílias. Tien-lu não comenta a decisão 

de proibir os espetáculos, e apenas explica como se adaptou à situação, integrando um novo grupo 

de teatro, centrando-se, depois, no seu romance com Lei-tsu (Qiu & Hou, 1993: 01h07m00s). Na 

sequência em que Li fala sobre as dificuldades sentidas durante a guerra, apenas refere que os 

bens estavam racionados e que, devido às restrições aos espetáculos, via-se obrigado a mudar 

76 “一八九五年中日甲午戰爭，中國戰敗，簽訂馬關條約，割讓台灣澎湖給日本，自此日本統治台灣五十年，至二次世界

大戰結束。” TdA.  
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constantemente de grupo de teatro: “Durante esses tempos difíceis, pessoas de todos os estratos 

sociais tiveram dificuldades em Taiwan. Todos os bens eram racionados. Não havia mercado negro. 

Qualquer pessoa apanhada a contrabandear bens seria punida. Uma vez que todas as atuações 

exteriores estavam proibidas, eu saltava de grupo de teatro em grupo de teatro”77.  Depois, 

continua a falar da sua vida pessoal, nomeadamente, da relação com a mulher e com Lei-tsu. Li 

Tie-nlu menciona, ainda o facto de ter trabalhado em grupos de teatro japoneses de propaganda 

(Qiu & Hou, 1993: 01h43m15s), o que é revelador do caráter apolítico das suas decisões. Na 

sequência que retrata a evacuação de Taipei, e na qual Tien-lu e a sua família ficam a saber da 

rendição japonesa (Qiu & Hou, 1993: 02h00h58s), apesar das consequências trágicas que a 

mudança teria para a sua família, que contraiu malária nesse período, a narração de Tien-lu 

apenas se centra no relato dos acontecimentos quotidianos, sem os relacionar com a situação 

política. Até quando a família é afetada pela malária, cujo surto resultou do colapso do sistema 

nacional de saúde devido à canalização de pessoal e suprimentos médicos para a guerra pelo 

governo japonês, e que provocou  a morte do seu sogro e da sua filha, ainda criança, mesmo após 

a rendição do Japão e consequente retirada do território, Tien-lu abstém-se de demonstrar revolta 

ou de questionar as decisões do regime colonialista. 

A representação da oposição, da resistência, do sentimento de emancipação e 

identificação da população taiwanesa de «Cidade da Tristeza», não existe em «Drama, Sonho, 

Vida». Enquanto no filme anterior existe um espírito revolucionário, este filme é marcado pela 

resignação. O único momento em que é retratado o conflito entre taiwaneses e japoneses, de 

forma direta, acontece no dormitório da polícia, para onde Li Tien-lu se mudou com a sua família 

a convite de um oficial japonês, para trabalhar nas ações de propaganda. Lá, teve um conflito com 

um dos polícias japoneses que tecia comentários discriminatórios acerca do seu salário, por não 

ser japonês; do seu uso do dialeto taiwanês, que designa como “bárbaro”; e do seu estatuto de 

“cidadão de terceira classe” (Qiu & Hou, 1993: 01h47m43s). Apesar de Li Tien-lu fazer queixa 

dele na esquadra local, o problema é ultrapassado rapidamente. Essa experiência isolada de 

discriminação não alterou a sua atitude com os cidadãos japoneses. Isso é evidente no seu relato 

final, onde conta que ajudou a travar agressões de populares taiwaneses a um grupo de soldados 

japoneses, envolvendo-se na situação e esclarecendo o problema entre as partes. A atitude de 

77 “在那些艱難的日子，在臺灣的所有的人們都有艱難的苦日子。所有的商品都配給。沒有黑市。任何做黑市的人都會受

到嚴懲。既然所有的戶外表演都被禁止，我從一個劇院轉到另一個劇院。(…)”. TdA.  
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Tien-lu com os japoneses é aquela de um amigo, de um conterrâneo, de um compatriota. Os 

conflitos entre japoneses e taiwaneses são apenas sugeridos de forma subtil. A sequência inicial 

apresenta, primeiro, um intertítulo que refere o Tratado de Shimonoseki, passando, de seguida, a 

retratar o nascimento de Li Tien-lu, em 1910, sem aparente relação. Na narração em voz-off de Li 

Tien-lu que acompanha a sequência, é mencionado que um vidente previu um destino difícil para 

a criança recém-nascida, sugerindo uma alteração na forma como se dirige aos pais. De seguida, 

é mencionada a regra de registo familiar do governo japonês, que obriga a que o registo seja feito 

no prazo de um mês. A referência à cedência de Taiwan ao Japão e ao nascimento de Li Tien-lu, 

bem como à adivinhação e ao sistema de registo, sugerem uma oposição entre a tradição 

chinesa/taiwanesa e a modernidade japonesa (Kim, 2008). Além dessa oposição, a 

sequência inicial sugere, também, a ideia de “deslocamento” ao referir a alteração do apelido 

K'ei para Li, a indicação do vidente para que Tien-lu tratasse os pais por tios e, sobretudo, a 

mudança de governo chinês para o governo japonês (ibid.).  Contudo, como foi dito, essa 

ideia de oposição entre taiwaneses e japoneses, bem como a ideia de deslocamento, são 

apenas sugeridas e não abertamente apresentadas, revelando o caráter imparcial e 

ambivalente do filme, no que diz respeito ao retrato e à crítica do colonialismo.  

O filme tem sido descrito como tendo um caráter documental e, simultaneamente, 

ficcional (Yip, 1997: 157; Udden, 2017: 123) – nas sequências nas quais Li fala diretamente para 

a câmara ou narra os acontecimentos retratados (imagens 18 a 22); e nas sequências encenadas 

com atores, respetivamente. Durante os primeiros cinquenta minutos, parece tratar-se de uma 

história completamente ficcional, sendo que, apenas nessa altura, Li surge pela primeira vez no 

ecrã a comentar os acontecimentos até então retratados (imagem 18). Yip (1997) define o filme 

como uma “biografia episódica” de Li Tien-lu, construída através da dramatização de eventos 

relevantes e da narração de Li, quer em voz-off, quer surgindo na imagem e falando diretamente 

para a câmara, encarando o espectador. Do ponto de vista estilístico, este filme cumpre e eleva 

muitos dos elementos ambicionados por Hou, como a narrativa elíptica, o plano longo, o plano 

estático e o distanciamento dos acontecimentos históricos e da violência. A história serve-se de 

um conjunto de memórias de Li Tien-lu, apresentadas de forma cronológica, ao contrário de 

«Cidade da Tristeza». Apesar disso, o filme mantém um caráter elíptico, que enfatiza a 

impossibilidade de reconstituir totalmente o passado, bem como a indeterminação da identidade 

(Yip, 1997: 156). Yip identifica uma “polifonia de discursos heterogéneos” e múltiplas perspetivas, 
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que classifica em quatro vozes: o discurso da história oficial, através de intertítulos ou dependendo 

do conhecimento prévio do espectador; o discurso de Li Tien-lu, surgindo no ecrã ou narrando os 

acontecimentos; a encenação dos atores; as performances de ópera e de teatro de marionetas 

(imagens 23 a 28). O enfoque na performatividade, através das várias sequências que retratam 

os espetáculos de marionetas e de ópera, bem como nos artistas e nas plateias, pretende 

relembrar o público do seu papel de espectador de uma imagem construída, de uma ilusão. Esta 

performatividade levanta, novamente, questões sobre a possibilidade de retratar a “verdade” sobre 

o passado histórico, apresentando o conhecimento  histórico como uma construção subjetiva  e

fragmentada (Yip, 1997: 158-159). 

Do ponto de vista técnico, Hou continua a explorar o plano longo e estático. A duração 

média de cada plano é agora de 82 segundos, um aumento muito significativo, de cerca de 40 

segundos, em relação ao filme anterior. No que diz respeito ao plano estático, 71 dos 100 planos 

que totalizam o filme são completamente estáticos, sendo que 15 apresentam pequenos 

reenquadramentos, e apenas 14 apresentam movimentos de câmara evidentes. Por fim, verifica-

se a presença do distanciamento da violência e dos acontecimentos históricos – não é retratada 

a guerra, mencionada várias vezes, nem o incidente da agressão popular ao grupo de soldados. 

Novamente, à semelhança do que acontece em «Cidade da Tristeza», a violência e os eventos 

históricos não são retratados diretamente, mas através da experiência pessoal das personagens, 

neste caso, do próprio Li Tien-lu. Este distanciamento caracteriza a conceção da história de Hou, 

Imagem 18. Qiu & Hou, 1993: 

00h49m48s. 

Imagem 20. Qiu & Hou, 1993, 

01h11m13s. 

Imagem 21. Qiu & Hou, 1993, 

01h45m15s. 

Imagem 19. Qiu & Hou, 1993, 

01h33m00s. 

Imagem 22. Qiu & Hou, 1993, 

02h15m41s. 
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que opta por se centrar na história alternativa da vida quotidiana e não na história oficial. Este 

distanciamento da dimensão política dos acontecimentos não deve ser entendido como uma 

negação da importância histórica, mas como um retrato da adaptação da população taiwanesa à 

transição entre vários governos.  

3.4.3. «Boa Gente» (1995) 

«Boa Gente» é inspirado no romance «28 de Feveireiro: Exílio e Mortes» de Lan Po-chou78, 

um autor taiwanês, pioneiro na abordagem do tema do Incidente de 28 de Fevereiro e do Terror 

Branco. A obra retrata a história de vida de Chung Hao-tung79 e Chiang Pi-yu80, um casal de 

guerrilheiros e mártires políticos, nascidos e educados em Taiwan, durante o período colonial 

japonês. O casal, juntamente com um grupo de amigos, foi para a China continental, em 1940, 

para apoiar o exército nacionalista chinês na guerra contra o Japão. Contudo, quando chegaram 

a Guangdong, foram detidos por suspeita de espionagem para os japoneses. Depois de serem 

libertados, passaram cinco anos do sudeste da China. Com o fim da guerra, regressaram a Taiwan, 

onde testemunharam o Incidente de 28 de Fevereiro de 1947. Durante a sua estadia na China, 

as crenças ideológicas de Chung Hao-tung alteraram-se, passando a interessar-se pelas ideias de 

esquerda, como a luta de classes, e dedicando-se à discussão desses assuntos com outros 

78 沉屍‧流亡‧二二八 Ch’en shih liu Wang  erh erh pa (wg)/Chénshī Liúwáng Èrèrbā (pn) (1991); 藍博洲 Lan Po chou (wg); Lan Bózhōu 

(pn). 
79 钟浩东 Chung Hao-tung (wg)/Zhōng Hàodōng (pn). 

80 将碧玉 Chiang Pi-yu (wg)/Jiāng Bìyù (pn). 

Imagem 25. Qiu & Hou, 1993: 

00h25m26s. 

Imagem 26. Qiu & Hou, 1993: 

00h45m23s. 

Imagem 27. Qiu & Hou, 1993, 

01h07m05s. 

Imagem 28. Qiu & Hou, 1993, 

01h39m45s. 

Imagem 23. Qiu & Hou, 1993: 

00h05m00s. 

Imagem 24. Qiu & Hou, 1993: 

00h14m29s. 
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intelectuais, tendo, inclusivamente criado uma publicação para propagar essas ideias – o jornal 

Iluminação81. Mais tarde, nos anos 50, durante o Terror Branco, os dois foram detidos pela polícia 

nacionalista pelas suas ligações a atividades esquerdistas. Chung foi executado e Chiang foi 

libertada.  

A história de Lan segue uma progressão linear desde o nascimento de Chung, em 1908, 

até à sua execução, em 1950. O autor adotou a forma de testemunho pessoal através de três 

personagens que falam diretamente com o leitor sobre a vida de Chung Hao-tung: Chung Shun-

ho, um amigo, Chiang Pi-yu, a mulher, e Chung Li-yi, o irmão mais novo. Assim, a obra de Lan 

desafia o estilo ficcional devido à estratégia narrativa testemunhal de reportagem jornalística, 

representando várias vozes e perspetivas sobre uma pessoa e um período histórico (Lin, 2004: 

40-41). Esta opção estilística cria a ilusão de autenticidade narrativa dos eventos retratados e dos

relatos das personagens. Através da alternância entre os três testemunhos, que resulta na 

alternância entre a vida pública e privada de Chung Hao-tung, o autor pretende apresentar um 

retrato mais completo de Chung Hao-tung – enquanto o testemunho do amigo, Chung Shun-ho, 

se centra na dimensão pública da vida de Chung Hao-tung, o testemunho de Chiang Pi-yu e Chung 

Li-yi têm um caráter mais pessoal e íntimo. Contudo, no geral, a dimensão política sobrepõe-se à 

pessoal, sendo que o tom é marcado por uma certa contenção emocional (Lin, 2004). O filme de 

Hou, em vez de se centrar exclusivamente na vida de Chung Hao-tung e Chiang Pi-yu, justapõe a 

vida de duas personagens: uma ficcional, Liang Ching82, uma atriz contemporânea, e uma real, 

Chiang Pi-yu, interpretada por Liang Ching num filme-dentro-do-filme83, também intitulado «Boa 

Gente». Chung Hao-tung surge como o companheiro de Chiang Pi-yu, sendo secundarizado e não 

assumindo o papel central como na obra de Lan. Na história de Hou, é Liang Ching quem assume 

o papel central. É o facto de Liang Ching estar a trabalhar num filme sobre a vida de Chiang Pi-yu

que estabelece a ligação entre as duas personagens femininas e entre as suas experiências 

históricas e pessoais – estabelecendo um paralelismo entre o período contemporâneo, os anos 

90, e o período passado da guerra e do Terror Branco, nos anos 40 e 50. A estrutura narrativa 

divide-se em três linhas narrativas principais: Liang Ching no tempo presente, nos anos 90, 

assombrada pelo seu passado e com a morte do namorado, Awei84; o passado pessoal de Liang 

81 光明報 Kuang ming pao (wg)/光明报 Guāngmíng bào (pn).  
82 梁静 Liang Ching (wg)/Liáng Jìng (pn). 
83 Segundo a teoria narrativa, a “história-dentro-da-história” é um dispositivo narrativo através do qual uma personagem de um 
texto narrativo se torna no narrador de um segundo texto narrativo enquadrado no primeiro. O termo é usado de forma mais 
alargada para designar formas análogas, tais como uma pintura que retrata uma pintura, ou um filme no qual uma personagem 
participa num filme –  “filme-dentro-do-filme” (Herman et al., 2005).  
84 阿威 A wei (wg)/Āwēi (pn). 
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Ching, três anos antes da morte de Awei; o 

passado histórico de Chiang Pi-yu, papel 

interpretado por Liang para um filme, e Chung 

Hao-tung, o seu companheiro, durante o período 

do Terror Branco que marcou a sociedade 

taiwanesa a partir dos anos 50.  

O filme inicia com um plano de uma equipa de filmagem a atravessar um campo enquanto 

se ouve uma música, cuja letra surge no ecrã (imagem 28):  

當悲哀的昨日將要死去 

Quando a tristeza de ontem está prestes a morrer, 

歡笑的明天已向我們走來 

Quando a boa disposição de amanhã se aproxima, 

而人們說… 

As pessoas dizem: 

你們不應該哭泣 

“Não chorem” 

我們爲什麼不歌唱? 

Então porque não cantamos?85 

O primeiro verso menciona a “tristeza de ontem”86, estabelecendo aquele que será o tema 

central do filme, quer no que diz respeito à vida da atriz Liang Ching, quer no que diz respeito à 

vida de Chiang Pi-yu, por ela retratada no filme-dentro-do-filme: o passado e a reflexão sobre o 

sofrimento por ele causado. A sequência seguinte ao plano inicial do intertítulo, reforça esses 

temas. Liang Ching, no seu apartamento, é acordada pelo telefone e o fax a tocarem ao mesmo 

tempo. O plano movimenta-se, lentamente, para uma televisão onde está a passar o filme «Viagem 

a Tóquio»87, do realizador japonês Ozu Yasujiro88 (imagens 28 a 30). Por cima da televisão, está 

pousado o fax, cuja página recém-chegada é arrancada por Liang Ching. Nesse momento, ouve-

se a sua primeira narração em voz-off, com o conteúdo do fax: “Hoje é o aniversário do assassinato 

de Awei. Morreu há exatamente três anos. (…)” – referindo-se, depois, ao seu envolvimento sexual 

85 TdA. 
86 “悲哀的昨日” pei ai ti zuó jih (wg)/bēiāi de zuórì (pn): na verdade, literalmente, deve ser traduzido para “o ontem de tristeza”, 

mas por uma questão de adaptação à língua portuguesa, foi adaptada e adotada a tradução “a tristeza de ontem”. 
87 東京物語 Tōkyō Monogatari (japonês).  
88 小津 安二郎 おづ やすじろう Ozu Yasujirō (japonês). 

Imagem 29. Mizuno & Hou, 1995: 00h01m00s.



83 

com outro homem. Trata-se de um excerto do seu diário, enviado por um remetendo desconhecido. 

A sua reação não é de revolta, mas de resignação. Depois de ler o fax, dirige-se à casa-de-banho 

enquanto canta uma música: “Sem ti, como passam os meus dias? O meu coração está partido, 

não consigo viver”89. De seguida, enquanto ainda se ouve o final da música, corta para uma 

imagem de Liang Ching com um homem, uma recordação com Awei (imagens 31 a 33). Liang 

Ching é atormentada pelas memórias do passado. Há três anos, o seu namorado foi assassinado 

e Liang Ching aceitou três milhões de dólares taiwaneses para encerrar o caso e não denunciar o 

crime. Liang Ching, no presente, é importunada por chamadas telefónicas silenciosas e por 

citações do seu diário pessoal que recebe por fax sobre a sua relação com Awei, de um remetente 

desconhecido. Tal como o diário de Liang Ching, também o passado do povo taiwanês lhe foi 

roubado, sendo que, agora, lhe era devolvido em fragmentos. Da mesma forma que apenas 

chegavam excertos dos textos do seu diário ao fax de Liang, também a história moderna de Taiwan 

estava repleta de omissões (Lin, 2004). Tal como Liang Ching, a população ficou perplexa com a 

exposição ao seu passado. A passividade de Liang em relação aos telefonemas e às mensagens e 

a sua relutância em confrontar a pessoa que a assedia, são reveladoras da relutância da população 

taiwanesa em confrontar o seu passado nacional.  Durante o período em que a lei marcial vigorou, 

o passado, em particular o Incidente de 28 de Fevereiro e o Terror Branco, foi negado pelo governo

nacional que impôs uma espécie de “amnésia coletiva” (Lin, 2004: 52-53). Quando, finalmente, 

a população passou a ter a possibilidade de examinar o passado, não tinha ferramentas para o 

fazer.  

89 “如果没有你, 日子怎么过, 我的心已碎,我的事也不能做”. TdA.  

Imagem 30, 31 e 32. Mizuno & Hou, 1995: 00h02m36s. 

Imagem 33 e 34. Mizuno & Hou, 1995: 00h02m36s. Imagem 35. Mizuno & Hou, 1995: 

00h06m41s. 
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Paralelamente, Liang Ching está a trabalhar num filme sobre o período da Guerra Sino-

Japonesa, e da vida em Taiwan nos anos 40 e 50, no qual desempenha o papel de Chiang Pi-yu 

– tal como é retratado na sequência seguinte, que mostra os vários atores a serem fotografados

com as roupas de época das personagens (imagens 34 a 36). Ao contrário da história de Lan 

Bozhou que se centra exclusivamente nas vidas de Chung Hao-tung e Chiang Pi-yu, na história de 

Hou, é Liang Ching, uma mulher contemporânea, quem assume o protagonismo, sendo que a 

história do casal guerrilheiro e revolucionário é filtrada pela sua narração e pela sua interpretação 

da personagem de Chiang Pi-yu. Em vez de o espectador assistir diretamente à história do casal, 

fica a conhecê-la de forma indireta, através de uma história-dentro-da-história, de um filme-dentro-

do-filme. A história deste filme-dentro-do-filme retrata vários momentos da vida de Chiang Pi-yu e 

Chung Hao-tung, também retratados na obra de Lan Bozhou – as atividades guerrilheiras para o 

exército nacionalista de Chiang Kai-chek, na China continental, durante a guerra de resistência 

contra o Japão; a suspeita de espionagem por serem oriundos de Taiwan, ocupada pelo Japão, e 

não falarem mandarim (imagens 37 a 39); o pós-guerra em Taiwan e a transição do governo 

japonês para o nacionalista chinês; a publicação do jornal Iluminação, na tentativa de explicar que 

o conflito que resultou no Incidente de 28 de fevereiro de 1947; a perseguição política do Terror

Branco e as detenções de Chiang Pi-yu, Chung Hao-tung e muitos dos seus companheiros 

(imagens 40 a 42).  

Imagem 39, 40, 41. Mizuno & Hou, 1995: 00h27m22s. 

Imagem 42. 43 e 44. Mizuno & Hou, 1995, 01h14m05s. 

Imagem 36, 37 e 38. Mizuno & Hou, 1995: 00h08m21s. 
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Enquanto a história de Lan Bozhou é linear e contínua, acompanhando toda a vida de 

Zhong e Chiang, em «Boa Gente», isso não acontece, sendo que são apenas retratados excertos 

da sua vida antes da partida para a China e após o regresso a Taiwan. A história é constantemente 

intercalada, ou interrompida, por imagens e eventos da atualidade e do passado recente de Liang 

Ching (imagens 43 a 45). Ao mostrar apenas fragmentos das vidas das personagens e ao sobrepor 

três períodos temporais, o realizador destaca a descontinuidade dos relatos históricos e questiona 

o conhecimento sobre o passado e sobre a história (Lin, 2004). Hou parece querer representar a

impossibilidade de alcançar a verdade do passado histórico nacional através da multiplicidade e 

da sobreposição – à semelhança de sobreposição de relatos de Lan Bozhou.  A narração dos 

acontecimentos sobre Chung Hao-tung e Chiang Pi-yu por Liang Ching, acrescenta uma camada 

de incerteza sobre os factos e eventos apresentados, uma vez que Liang não tem autoridade para 

reclamar a verdade da sua narração (Lin, 2004: 48-50).  

O filme retrata o Terror Branco praticado pelo governo nacionalista para suprimir a ameaça 

comunista, através da história de Chiang Pi-yu, conectando esse período com a realidade 

contemporânea, através da história Liang Ching. O abuso psicológico sofrido por Liang Ching pelas 

mãos de uma pessoa misteriosa é uma representação da tortura psicológica perpetrada durante 

o Terror Branco. O mistério em torno da pessoa que contacta Liang Ching invoca a “vigilância

fantasma” que o Terror Branco de Chiang Kai-shek impôs sobre a população taiwanesa – a 

vigilância da autoridade era omnipresente, mas as pessoas não conheciam a identidade dos 

Imagem 45. Mizuno & Hou, 1995: 

00h24m26s. 

Imagem 48. Mizuno & Hou, 1995, 01h28m50s. 

Imagem 46. Mizuno & Hou, 1995: 

00h37m05s. 

Imagem 47. Mizuno & Hou, 1995, 

01h04m06s. 

Imagem 49. Mizuno & Hou, 1995, 01h39m13s. 
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agentes dessa vigilância (Lupke, 2016: 24-26). O roubo e devolução fragmentada do diário de 

Liang Ching são uma metáfora para a privação da individualidade, da intimidade e privacidade 

sentidas durante o Terror Branco (Lupke, 2016). Por outro lado, a incapacidade de Liang Ching 

em lidar com os seus traumas pessoais reflete a incapacidade da sociedade taiwanesa em encarar 

os traumas públicos da sua história reprimida (Lin, 2005 como citada em Udden, 2017: 135-136). 

No fim, Liang acaba por confrontar o agressor, atendendo o telefone e respondendo sobre o seu 

passado, da mesma forma que nos anos 90, com o fim da lei marcial, em 1987, a população 

confronta o seu passado comum. O confronto de Liang Ching é seguido de uma sequência que 

mostra Chiang Pi-yu a chorar a morte do marido (imagens 46 e 47). A dor de Liang Ching por ser 

confrontada com a morte de Awei, é equiparada à dor de Chiang Pi-yu por ser confrontada com a 

morte de Chung Hao-tung.  

A sobreposição de diferentes narrativas, tempos e espaços – o presente e o passado de 

Liang Ching nos anos 90 em Taipei, e da interpretação de Chiang Pi-yu nos anos 40 e 50 na China 

continental e Taiwan – cria um mosaico de localizações geográficas, cenários, imagens e períodos 

históricos (Chen, 2014: 161). As várias narrativas e os vários espaços são, também, marcados 

visualmente pela cor: o presente de Liang Ching é retratado a cores, mas algo esbatidas; o passado 

de Liang Ching, três anos antes, apresenta cores mais vívidas e azuladas; o passado de Chiang 

Pi-yu e Hong Zhaodong é retratado a preto-e-branco – o que contribui para a distinção mais 

marcada entre os períodos. Essa multiplicidade espacial e temporal identifica-se com a experiência 

de vida de Hou, nomeadamente a sua origem chinesa continental, a emigração para Taiwan na 

infância e a assimilação total da cultura local. A sua vivência do período de transição pós-colonial 

em Taiwan, associada ao passado da sua família na China continental e à sua adaptação à cultura 

local colocam Hou numa posição particular, justificando o seu estilo mesclado que integra várias 

perspetivas sobre a história contada. Os filmes desta trilogia apresentam uma posição imparcial, 

descomprometida, alheada da ideologia e não veiculando uma perspetiva continental ou nativista, 

devido, sobretudo, às múltiplas perspetivas apresentadas. Os filmes apresentam uma 

ambiguidade que impossibilita a veiculação de um julgamento ou de uma mensagem política. A 

alternância de narrativas, lugares e períodos, sugere uma alternativa à análise dicotómica do filme, 

bem como dos acontecimentos retratados, com base na ideologia política. Ao apresentar diversas 

camadas de imagens e narrativas que se alternam e se misturam, Hou evita privilegiar qualquer 
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uma delas, rejeitando uma abordagem emocional. O realizador recusa-se a providenciar uma 

leitura única da história ao representar diversas versões da “verdade” (Chen, 2014: 169).  

O estilo fragmentado e elíptico, o plano longo, o distanciamento e a multiplicidade 

linguística mantêm-se elementos centrais deste filme. As diferentes imagens de diferentes 

realidades misturadas neste filme alternam-se de forma inesperada e sem uma relação causal 

direta com as imagens anteriores. Esta fragmentação contribui para a indiscernibilidade das 

imagens, às quais o espectador assiste sem qualquer referência (Chen, 2014: 166-167). A 

estrutura labiríntica, associada ao facto de não apoiar a perspetiva continental ou a nativista, numa 

abordagem aparentemente fugidia do trauma coletivo do período pós-colonial, foram causa de 

debates entre críticos e académicos – sobretudo, a forma como o Incidente de 28 de fevereiro é 

representado em «Cidade da Tristeza». Enquanto os nativistas esperavam uma representação 

inequívoca da violência dos governos nacionalistas, os continentais viam-se também como vítimas 

das circunstâncias, tal como os nativistas. Ao evitar uma perspetiva única, o filme, bem como toda 

a trilogia, criam a possibilidade para a sociedade civil discutir os temas retratados, encorajando 

novas formas de olhar para a história nacional e dando início a um processo de consolação e 

reconciliação nacional que confronte a dor que domina a memória coletiva da história, intima e 

coletivamente (Chen, 2014: 169-170). 

O filme termina com o mesmo plano que o inicia: uma equipa de filmagem a caminhar 

por um campo (imagem 48), acompanhado da narração em voz-off de Liang Ching: “11 de Janeiro. 

A equipa de filmagem de «Boa Gente» partiu para filmagens em Guangdong. Temos um plano de 

três meses. Atravessamos a fronteira na Estação Lo Wu. Estava cheia de gente, nunca tinha visto 

tantas pessoas. No dia antes de partirmos de Taiwan, Chiang Pi-yu morreu. Tinha 74 anos. 

Ficamos tristes por ela não viver para ver o nosso filme sobre ela, «Boa Gente»”. No fim da 

narração, o grupo de pessoas entoam uma canção em conjunto, tal como no início. Este plano 

final, sugere o caráter ficcional, representado da história contada de Chiang Pi-yu e Chung Hao-

tung, ao mostrar a equipa de filmagens, desconstruindo a construção fílmica; simultaneamente, 

reforçando o caráter realista e documental da mesma, devido ao relato sobre a morte da Chiang 

Pi-yu, uma reafirmação da sua existência factual – na medida em que o relato de Liang Ching é 

exterior ao filme-dentro-do-filme. Por sua vez, é também reforçado o papel de Liang Ching, e o 

filme é situado, novamente, no tempo contemporâneo, os anos 90, sublinhando a reflexão sobre 



88 
 

o passado histórico e a sua representação. 

Representação essa que é subjetiva, objeto de 

um produto fílmico, filtrada por múltiplas 

interpretações – a de Liang Ching, no filme, 

comentando o filme-dentro-do-filme, e, em 

última instância, a do próprio Hou, enquanto 

criador.  

 

3.5. Conclusão 

 A «Trilogia de Taiwan», criada após o fim da lei marcial, em 1987, aborda, como foi dito, 

três períodos de grande relevância na história moderna taiwanesa: o período da colonização 

japonesa (1895-1945); a transição para o governo do Partido Nacionalista Chinês (entre 1945 e 

meados dos anos 50); e, por fim a realidade taiwanesa após o fim da lei marcial, em 1987. A 

representação e a análise destes períodos históricos são essenciais para a compreensão da 

complexidade da identidade social e histórica da população taiwanesa. A experiência taiwanesa 

enquanto território secundário da China continental, durante vários séculos, até 1895; enquanto 

colónia japonesa desenvolvida, mas envolvida na Guerra Sino-Japonesa, na Guerra do Pacífico e 

na Segunda Guerra Mundial, até 1945; e, por fim, enquanto território definitivo da República da 

China, governada pelo Partido Nacionalista, derrotado na Guerra Civil Chinesa, em 1949, 

conferem à população taiwanesa uma experiência única e distinta. Durante os vários períodos, a 

identidade taiwanesa foi sendo vista e definida de diferentes formas. Durante a dinastia Qing, a 

população de Taiwan era composta por povoações da etnia Han, identificadas com o Império Qing, 

não existindo uma integração da população aborígene (Jacobs, 2005). Durante o governo japonês, 

Jacobs (2005) identifica várias abordagens à identidade taiwanesa: a da assimilação japonesa, a 

da autonomia local enquanto taiwaneses inseridos no Império Japonês, e a de taiwaneses de 

origem chinesa (Jacobs, 2005: 17). Taiwan entrava na modernidade do início do século XX, era 

dos nacionalismos e dos estados-nação, sem uma identidade própria, devido à interferência 

constante de poderes estrangeiros, bem como ao contexto político e geoestratégico do território. 

Além disso, o esforço para controlar o território e a população, exigiu métodos autoritários e 

repressivos que envolveram várias campanhas de pacificação e perseguições políticas ao longo 

dos vários governos nacionalistas, preocupados com a ameaça comunista.   

Imagem 50. Mizuno & Hou, 1995, 01h41m33s. 
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O êxodo acelerado de chineses continentais para a ilha, no final dos anos 40, evidenciou, 

desde cedo, as cisões e diferenças entre taiwaneses e continentais. A cunhagem dos termos nativo 

(本省人 běnshěngrén) e continental (外省人 wàishěngrén), é demonstrativa da divisão que se 

fazia sentir entre a população. Os habitantes nativos, os taiwaneses, incluindo os aborígenes e as 

famílias chinesas imigradas há várias gerações, não se identificavam com os chineses recém-

chegados do continente. Apesar de existir uma herança comum que fez com que a população 

taiwanesa aceitasse o governo do Partido Nacionalista Chinês, o desgoverno e a corrupção do 

governador Chen Yi, culminaram no Incidente de 28 de Fevereiro de 1947, criando tensão entre 

os dois grupos, que passaram a ter um reconhecimento mútuo de diferenças inconciliáveis. Com 

essa cisão, a ideia da independência taiwanesa90 começou a ser estudada e consolidada. Durante 

a vigência da lei marcial, entre 1949 e 1987, de forma quase ininterrupta, num total de 38 anos, 

as organizações políticas eram proibidas e perseguidas, e a produção artística e cultural era 

controlada e censurada. Com o levantamento da lei marcial, em 1987, deu-se início a um processo 

de abertura política que permitiu o surgimento de novos movimentos intelectuais e artísticos, bem 

como de novos partidos, que representavam os interesses dos taiwaneses, baseados na ideia da 

independência taiwanesa, como o movimento do Cinema Novo Taiwanês, e a criação do Partido 

Democrata Progressista. Os atores políticos, os intelectuais, os artistas e, consequentemente, a 

opinião pública, começaram a poder explorar temas que anteriormente lhes estavam vedados. 

Nesse período, a cultura, a história e os assuntos especificamente taiwaneses passaram a assumir 

uma importância na discussão intelectual, artística e política, num processo de taiwanização (本

土化 běntǔhuà) do debate público e da produção artística.  

A tradução do termo taiwanização é proposta por Jacobs (2005) – “本土 (běntǔ)” 

significa, literalmente, “esta terra”, adquirindo o significado de “terra natal”, e descrevendo aquilo 

que é próprio e característico da terra natal, no sentido de “nativo”, “local” e “indígena” (Jacobs, 

2005: 18). Esse termo é, contudo, específico do contexto taiwanês; a terra natal é Taiwan. Por 

esse motivo, aquando da tradução do termo para outras línguas e outros contextos, existe a 

necessidade de sublinhar essa especificidade, traduzindo o termo para “taiwanês”, aquilo que é 

próprio e característico de Taiwan – à semelhança de “乡土 (xiāngtǔ)”, um termo também usado 

à época, significando “terra natal” e “nativo”. Assim, ambos os termos, “本土 (běntǔ)”  e “乡土 

 
90 臺灣獨立 T’ai wan tu li (wg)/台湾独立 Táiwān dúlì (pn): termo usado, também, na forma abreviada Taidu – 臺獨 T’ai tu (wg)/ 湾

独 Tái dú (pn). 
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(xiāngtǔ)”, identificam uma cultura distinta e oposta à cultura chinesa91 e às culturas mundiais92 

(Jacob, 2008: 19). Ambas as designações pretendem definir e contribuir para o debate sobre a 

identidade taiwanesa e o seu contexto político, económico, social, histórico e cultural específico e 

particular, numa procura pela verdadeira experiência taiwanesa 93.  

Este movimento nativista, que resultou na discussão de todas estas ideias, teve reflexo na 

produção artística da época. No cinema, a taiwanização evidenciava-se numa tendência de 

recuperação, documentação e representação sobre o passado, como forma de exprimir essa 

experiência taiwanesa. O movimento do Novo Cinema Taiwanês enquadra-se na primeira geração 

de realizadores a trabalhar sobre a realidade e o contexto histórico e político específicos de Taiwan. 

Hou Hsiao-hsien, em particular, dedicou-se à análise exaustiva da história moderna de Taiwan, 

percorrendo um período de cem anos, entre 1895 e 1995. Os seus filmes oferecem um olhar 

próprio do realizador sobre os períodos indicados, explorando o tema da identidade taiwanesa 

através de histórias de famílias comuns. Em «Cidade da Tristeza», a família Lin é afetada pela 

participação da população taiwanesa na guerra japonesa, nos anos 30 e 40, mas sobretudo pela 

mudança para o governo nacionalista chinês, entre 1945 e 1949. Em «Drama, Sonho, Vida», Li 

Tien-lu atravessa 35 dos 50 anos de ocupação japonesa, desde 1910, até à rendição do Japão, 

em 1945, assistindo ainda à transição para o governo nacionalista chinês. Por fim, em «Boa 

Gente», Liang Ching enfrenta uma situação pessoal difícil, nos anos 90, ao mesmo tempo que 

reflete sobre o passado nacional através do papel da revolucionária Chiang Pi-yu, que interpreta 

num filme-dentro-do-filme. A última instalação da trilogia, lançada apenas seis anos após o 

levantamento da lei marcial, em 1995, marcando os cem anos do início do primeiro governo 

estrangeiro em Taiwan, estabelece um paralelismo entre a contemporaneidade e o passado, 

sugerindo a necessidade de reflexão sobre o passado para compreender a identidade taiwanesa 

atual.  

Assim, a «Trilogia de Taiwan» de Hou Hsiao-hsien, ao analisar a história e o passado da 

ilha, contribuiu para o debate nativista, acrescentando-lhe uma dimensão visual e cinematográfica, 

que procura um registo quase-documental e testemunhal, ao recentrar a narrativa histórica nas 

pessoas comuns. Esta tendência de Hou pode ser identificada com a nova área de estudo da 

História Taiwanesa (臺灣史/台湾史 Táiwānshǐ), que se desenvolveu durante os anos 90, 

91 華人文化 hua jen wen hua (wg)/华人文化 huárén wénhuà (pn). 
92 世界文化 shih chieh wen hua (wg)/shìjiè wénhuà (pn). 
93 臺灣經驗 T’ai wan ching yen (wg)/台湾经验 Táiwān Jīngyàn (pn).  
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resultando de um esforço consciente de criar uma história oposta à História Nacional Chinesa (国

史 Guóshǐ) (Makeham, 2005). Este ramo de estudo nasce da necessidade de analisar as questões 

das identidades taiwanesa e chinesa e da relação de Taiwan com a China continental. A 

preocupação e o interesse de Hou com a história, aliada à sua abordagem centrada na história de 

taiwaneses comuns, afastando-se do retrato dos eventos históricos da história oficial, para criar 

uma nova historiografia da dimensão privada e íntima, através do retrato das consequências dos 

eventos históricos na vida quotidiana. O estilo estético e narrativo de Hou, marcado pelo 

distanciamento e pelo plano longo e estático, reforçam a ideia de uma nova historiografia, bem 

como a necessidade de reflexão.   
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Capítulo IV 

 

Wong Kar-wai e o cinema de Hong Kong
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Wong Kar-wai1 nasceu em 1958 em Xangai mas, em 1963, a sua família mudou-se para 

Hong Kong, onde Wong cresceu. O pai, ex-marinheiro, passou a gerir bares noturnos e a mãe era 

dona de casa. Assim, os ambientes noturnos em bares, as donas de casa a jogar mahjong, e a 

ânsia de evasão através das viagens retratados nos seus filmes são inspirados nas experiências 

pessoais do realizador (Teo, 2005: 10). Além disso, a presença de personagens oriundas de 

Xangai e as referências à cidade pretendem representar uma comunidade distinta da local, com 

uma língua e uma cultura diferente, tal como o próprio Wong disse. Durante a infância e a 

adolescência, a vida de Wong é marcada pelo isolamento devido ao facto de os seus irmãos mais 

velhos terem continuado a viver na China continental, aliado ao facto de não dominar as línguas 

locais de Hong Kong – cantonês, o dialeto local, e inglês, que só viria a dominar na adolescência 

(Bettinson, 2015: 2). Esta identidade dupla de Wong, enquanto emigrante da China continental, 

e, simultaneamente, habitante de Hong Kong assimilado, conferem ao realizador um olhar único, 

específico e distinto sobre Hong Kong, local preferencial das suas histórias, como acontece em 

todos os filmes analisados neste capítulo. Wong apresenta ainda influências estrangeiras, 

nomeadamente, a latina e a asiática (filipina, indiana, cambojana, singapurense). Esta 

multiplicidade de comunidades e cultural do cinema de Wong é, em si mesma, uma característica 

definidora de Hong Kong.   

4.1. Hong Kong e a questão da identidade chinesa 

4.1.1. Hong Kong pré-colonial 

O passado colonial de Hong Kong, bem como o seu estatuto enquanto cidade portuária e 

centro internacional de trocas comerciais, fazem com que Hong Kong tenha características que 

distinguem o território da China continental, assim como a experiência da população local a 

distingue da população chinesa – uma experiência de Hong Kong. Ainda assim, a população de 

Hong Kong é maioritariamente de origem chinesa, e a influência da cultura chinesa não deve ser 

menosprezada. Muito antes da chegada dos ingleses, os habitantes de Hong Kong estavam 

perfeitamente estabelecidos, dedicando-se à agricultura, à pesca e ao comércio, usufruindo de 

uma organização social assente em instituições típicas das comunidades chinesas2. Além disso, a 

 
1 王家衛 Wong4 Gaa1 wai6 (jtp)/王家卫 Wáng Jiāwèi (pn). Conhecido internacionalmente pelo nome Wong Kar-wai. 
2 Durante o período pré-colonial, antes de 1841, data em que o Reino Unido ocupou Hong Kong, o território pertencia ao Reino Yue 
do Sul, entre 204 e 111 a.C., quando foi conquistado pelo exército de Wu Di, o imperador da Dinastia Han. Durante a dinastia Yuan 
(1279-1368), Hong Kong era habitado por agricultores e pescadores. Durante a dinastia Ming (1368-1644), habitantes das províncias 
de Guangdong e Fujian migraram Hong Kong. Durante a dinastia Qing (1644-1911), as relações e trocas com o continente 
fortaleceram-se. A atividade comercial e portuária cresceu (Carrol, 2007: cap. 1; para. 3). 
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China já era visitada por mercadores europeus, através da Rota da Seda, desde a dinastia Tang, 

à Yuan. No fim da dinastia Yuan, os contactos comerciais diminuíram. Os mercadores europeus 

regressaram à China no séc. XVI, com a chegada dos portugueses ao sul da China3. Durante todo 

este período, Hong Kong não teve qualquer contacto com os ingleses, que viriam a colonizar o 

território no séc. XIX. Portanto, a ideia de que Hong Kong era um território desabitado e ermo 

antes da chegada dos ingleses, não é um retrato fidedigno da realidade e do passado histórico do 

território.  

4.1.2. A colónia inglesa de Hong Kong 

O Reino Unido, já desde o séc. XVII, desafiava Portugal e a Holanda pela conquista de 

poder na Ásia. As tentativas falhadas de convencer o governo Qing a conceder direitos comerciais 

e diplomáticos ao Reino Unido, resultaram na Primeira Guerra do Ópio (1839-1842), quando a 

China tentou proibir a venda de ópio, um dos produtos mais comercializados pelos ingleses. Em 

1838, o Reino Unido ocupou Hong Kong. Em 1842, no Tratado de Nanjing, ratificado em 1843, a 

China cedeu o território de Hong Kong ao Reino Unido “em perpetuidade”, concedendo, ainda, o 

direito de extraterritorialidade aos cidadãos britânicos4. A Convenção de Pequim, assinada entre a 

China, o Reino Unidos, os EUA e a Rússia, em 1860, terminaria a Segunda Guerra do Ópio (1856-

1858), garantindo melhores contrapartidas5 e a soberania sobre os Novos Territórios (Carrol, 2007: 

cap. 3; para. 10). A lei inglesa estipulava que a sua jurisdição expiraria à meia-noite do dia 30 de 

junho de 1997 (Tsang, 2003: 41).  

A população de Hong Kong sempre foi maioritariamente chinesa e, à semelhança de 

outras zonas costeiras e portuárias, caracterizava-se pela multietnicidade, sendo constituída por 

ingleses, chineses, indianos, portugueses, euroasiáticos e americanos. A comunidade europeia e 

a comunidade chinesa contactavam sobretudo no contexto profissional, remetendo-se, de resto, a 

círculos sociais distintos. Devido à falta de integração na comunidade europeia, a comunidade 

chinesa, sobretudo as suas elites, criaram as suas próprias organizações (Carrol, 2007: cap. 2; 

para. 14). A população euroasiática ocupava uma posição confusa na sociedade de Hong Kong, 

desafiando uma categorização6. Apesar de a maioria dos europeus de Hong Kong se considerarem 

 
3 Em 1557, a dinastia Ming permitiu que Portugal se estabelecesse em Macau, que se tornaria num dos grandes centros de trocas 
comerciais da Ásia.   
4 O Tratado de Nanjing é o primeiro dos tratados injustos impostos à China por potências europeias, marcando o início do “século 
da humilhação” (百年耻辱 bǎinián chǐrǔ) que só terminaria com a Revolução Comunista de 1949. 
5 Maiores indemnizações, o direito de residência diplomáticas em Pequim, a abertura de dez portos adicionais para comércio 
internacional, e acesso ao interior da China (Carrol, 2007: cap. 1; para. 39). 
6 Ao contrário dos portugueses em Macau, os ingleses não consideravam a miscigenação como uma prática positiva, mas sim como 
uma ameaça ao seu poder através da criação de uma nova classe (Carrol, 2007: cap. 2; para. 27). 
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membros de uma comunidade distintas das comunidades chinesa, indiana e euroasiática, existiam 

divisões dentro da própria comunidade europeia. Além dos chineses e dos europeus, existia ainda 

a população indiana constituída, sobretudo, por vendedores, comerciantes e polícias (Carrol, 2007: 

cap. 2; para. 27). Apesar de a população ser maioritariamente chinesa, e de ter surgido uma nova 

classe de empresários e profissionais chineses, no fim do séc. XIX e início do séc. XX, a opinião 

chinesa não estava representada no governo colonial, e a população continuava a ser alvo de 

discriminação racial7.  

4.1.3. A influência dos acontecimentos da China continental 

Desde a dinastia Ming, entre o séc. XIV e XVII, muitos chineses continentais emigraram 

para Hong Kong. Ainda assim, em 1841, a população de Hong Kong totalizava, apenas, cerca de 

7,5 mil pessoas (Ching, 1974: 1). O período da Revolução de Taiping, nos anos 50 do séc. XIX, 

na China continental, liderada por Hong Xiuquan, esteve na origem de um outro fluxo migratório 

de chineses continentais para Hong Kong8. Também a Revolução de 19119 provocou um novo 

fluxo migratório da China continental para Hong Kong 10 . Esses movimentos migratórios em 

momentos de revoluções importantes da história chinesa, influenciaram a população de Hong 

Kong, que convivia de perto com os imigrantes chineses. A revolução nacionalista de 1911 inspirou 

sentimentos nacionalistas em Hong Kong, sendo que muitos cidadãos chineses consideravam que, 

da mesma forma que o governo Qing tinha sido derrubado no continente, Hong Kong se devia 

libertar do governo colonial inglês. Durante este período, tiveram lugar várias manifestações 

públicas e outros incidentes, alguns deles armados, inspirados nas ideias de nacionalismo e 

libertação. Contudo, a revolta popular foi de curta duração.  

Hong Kong não esteve diretamente envolvido na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

Contudo, o Tratado de Versalhes, que encerrou o conflito, foi muito contestado na China 

continental devido ao facto de o território de Shandong ser entregue ao Japão e não à China, em 

mais um tratado injusto imposto à China pelas potências ocidentais. Os ideais do Movimento 

Quatro de Maio, surgido em 1919, chegaram a Hong Kong e motivaram revoltas populares, 

 
7 Em 1902, o governo colonial determinou que a propriedade da zona de Victoria Peak, um dos locais mais requisitados do território, 
estava reservada apenas a europeus – os chineses poderiam apenas ser serventes.  
8 Em 1859, a população de Hong Kong totalizava cerca de 87 mil pessoas, das quais 80 mil eram chineses (Government Gazette, 
1841, como citado em Ching, 1974: 1; Carrol, 2007: cap. 1, para. 55). A população continuou a crescer a um ritmo constante, de 
cerca de 2 a 3 porcento por ano. 
9 liderada por Sun Yat-sen, que derrubaria a dinastia Qing, instituindo a República da China, em 1912, e o seu falhanço, resultante 
da reconquista do poder por Yuan Shikai, que reestabeleceu o sistema imperial, no mesmo ano. 
10 Em 1891, a população rondava as 221,4 mil pessoas; em 1901, as 284 mil pessoas; em 1911, a população atingia já as 456,7 mil 
pessoas (Ching, 1974: 1), e, em 1914, o meio milhão (Carrol, 2007: cap. 3; para. 48). 
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marcadas por greves e boicotes – o colonialismo e o imperialismo inglês começaram a ser 

discutidos e questionados. Neste período, Guangdong, a província mais próxima de Hong Kong, 

tornou-se num dos centros do comunismo chinês11, e muitos chineses mudaram-se para Hong 

Kong12. A turbulência e instabilidade que caracterizavam a situação política na China continental, 

fizeram com que muitos chineses de Hong Kong se identificassem mais com o seu estatuto distinto 

do de chinês da China continental13. A influência do Movimento Quatro de Maio, nos anos 20, 

provou o poder do nacionalismo chinês; contudo, não existia, à época, um sentimento anticolonial 

em Hong Kong. A população continuava a respeitar o governo e a valorizar a estabilidade política 

e económica (Carrol, 2007: cap. 4; para. 35).  

4.1.4. Hong Kong e o governo japonês  

A Guerra Civil Chinesa, iniciada em 1927, opondo nacionalistas e comunistas, foi 

interrompida devido à invasão japonesa, em 1937 – na sequência da invasão da Manchúria, em 

1931. Novamente, Hong Kong tornou-se destino para muitos refugiados chineses14. Hong Kong 

tentou manter-se neutro, não apoiando, oficialmente, a China na defesa contra o Japão, para evitar 

tornar-se um alvo. Contudo, quando o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, em 1939, Hong 

Kong passou a fazer parte do território geoestratégico da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Em 1941, o Japão atacou Hong Kong, num ataque conjunto à Malásia inglesa, às Filipinas e a 

Pearl Harbour. Em 17 dias, o Japão tomou Hong Kong, ocupando o território até agosto de 1945. 

Apesar de o governo japonês enquadrar a sua invasão com a libertação do colonialismo, o seu 

regime era cruel e autoritário15. Depois da rendição japonesa, em 1945, o território voltou a ser 

governado pelos ingleses, ainda que tenha sido considerada, inicialmente, a devolução do território 

à China. O governo inglês foi bem-sucedido em recuperar a economia de Hong Kong no pós-guerra. 

Neste período, foi decidido que os chineses poderiam passar a comprar propriedades em Victoria 

Peak, apesar de prevaleceram as distinções sociais entre europeus e chineses (Carrol, 2007: cap. 

5, para. 43-44).  

 
11 O Partido Comunista Chinês foi criado em 1921.  
12 Em 1921, a população era de cerca de 625,2 mil pessoas; em 1931, a população tinha crescido para cerca 840,5 mil pessoas 
(“Hong Kong Statistics 1947-1967,” 1969: 13). 
13 Este sentimento de pertença foi aprofundado com a disponibilidade do governo colonial para integrar chineses nos órgãos 
governamentais, após a greve geral de 1925-1926 (Carrol, 2007: cap. 4; para. 3). 
14 Em 1931, a população rondava as 840,5 mil pessoas; em 1941, tinha aumentado para cerca de 1,64 milhões, o que significa que 
a população duplicou em apenas dez anos (Censo, Air Raid Wardens, 1941, como citado em Ching, 1974: 2). 
15 Durante o período da ocupação japonesa, a população de Hong Kong diminui cerca de 1 milhão – em 1945, a população rondava 
as 600 mil pessoas (Carrol, 2007: cap. 5, para. 17). 
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4.1.5. Hong Kong, a República Popular da China e a República da China (Taiwan) 

A guerra civil chinesa, iniciada em 1927, e interrompida em 1937, devido à invasão 

japonesa, foi retomada com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1949, os comunistas 

derrotaram os nacionalistas, e foi estabelecida a República Popular da China – um período que 

deu origem a um outro fluxo migratório da China para Hong Kong16. Em Hong Kong, as reações à 

vitória comunista eram contrastantes: por um lado, era um alívio que um conflito armado do outro 

lado da fronteira terminasse; por outro, o governo comunista podia representar uma ameaça para 

o governo colonial inglês. Contudo, o governo comunista não pretendia interferir, pelo menos 

imediatamente, na questão de Hong Kong, uma vez que o território poderia ser útil para a 

recuperação económica do país. Agora, o governo colonial de Hong Kong tinha de coexistir com o 

governo comunista da República Popular da China, e com o governo nacionalista da República da 

China, sediado em Taipei, Taiwan. A tensão entre os governos da China continental e de Taiwan 

ameaçavam a estabilidade de Hong Kong17. Esta situação reforçava a ideia de uma identidade 

própria de Hong Kong, que distinguia a sua população chinesa, das populações chinesas do 

continente e de Taiwan. Durante os anos 60, Hong Kong, um dos tigres asiáticos, era reconhecida 

pela indústria ligeira, especialmente pela produção de aparelhos eletrónicos e rádios. Em 1966 e 

1967, Hong Kong foi palco de novas revoltas sociais organizadas por uma delegação local do 

Partido Comunista Chinês, inspirada na Revolução Cultural chinesa (1966-1976). O governo 

colonial controlou os distúrbios (Carrol, 2007: cap. 6, para. 42).  

As mudanças sociais, económicas e políticas que Hong Kong sofreu durante os anos 50, 

60 e 70, contribuíram para a formação de uma identidade distintamente de Hong Kong. Os 

conflitos constantes na China continental, especialmente após a guerra civil, como O Grande Salto 

em Frente (1958-1962)18 e a Revolução Cultural (1966-1976), fizeram com que a população de 

Hong Kong valorizasse a sua estabilidade e autonomia política e liberdade económica. Ainda assim, 

o futuro da colónia inglesa, nos anos 70, era incerto, devido à possibilidade de a República Popular 

da China querer recuperar o território em 1997. Quando as medidas extremistas da Revolução 

Cultural terminaram, com a morte de Mao Zedong, em 1976, a política da República Popular da 

China tomaria um rumo mais moderado, liderado por Deng Xiaoping. Em 1979, Murray 

 
16 Em 1945, no fim da guerra, a população diminuíra muito, contando apenas 600 mil pessoas; em 1947, a população era de cerca de 1,8 
milhões de pessoas; em 1957, atingia já os 2,5 milhões de pessoas e, em 1960, os 3 milhões (Ching, 1974: 2). 
17 Em 1956, ocorreram confrontos em Kowloon entre apoiantes de Pequim e apoiantes de Taipei, durante duas semanas, nos quais morreram 
59 pessoas e 443 foram hospitalizadas (Carrol, 2007: cap. 6, para. 15). Apesar de controlados, estes conflitos evidenciavam a precariedade 
do novo estatuto geopolítico de Hong Kong 
18 大跃进 Dàyuèjìn. Conjunto de medidas de Mao Zedong para modernizar a economia chinesa, com resultados devastadores. 
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MacLehose, o governador de Hong Kong, teve uma visita oficial a Pequim, onde teria um encontro 

com Deng19, onde a questão foi abordada pela primeira vez. Hong Kong passou a ser a prioridade 

do plano de reunificação chinês, onde seria implementado o modelo de “um país, dois sistemas”. 

Hong Kong passaria a ser uma Região Autónoma Especial da República Popular da China, com 

alguma autonomia, servindo como exemplo para persuadir Taiwan a aceitar o mesmo modelo 

(Tsang, 2003: 216). As negociações com o Reino Unido para a restituição do território à China 

teriam início em 1982, durante uma visita oficial de Margaret Thatcher a Pequim20. Em 1984, foi 

assinada a Declaração Conjunta Sino-Inglesa, sendo ratificada em 1985. Apesar de a população 

de Hong Kong não ter tido sido representada nas negociações, o sentimento geral era de alívio e 

resignação. 

4.1.6. A reunificação de Hong Kong 

No final dos anos 80, a maioria da população tinha aceitado, ainda que de forma relutante, 

a inevitabilidade da reversão de Hong Kong à China. Em 1989, na China, estudantes ocuparam a 

Praça de Tiananmen como parte de protestos pró-democracia. Quando o governo chinês decretou 

a lei marcial, mais de meio milhão de pessoas marcharam em Hong Kong em apoio aos 

estudantes. O massacre dos estudantes sitiados na Praça de Tiananmen chocou a população de 

Hong Kong, assim como o resto do mundo. A população de Hong Kong receava que algo 

semelhante pudesse acontecer em Hong Kong, após 1997. Em reação ao massacre, cerca de um 

milhão de pessoas juntaram-se nas ruas de Hong Kong para apoiar os estudantes e condenar o 

governo comunista da República Popular da China, unindo pessoas de todos os estratos sociais e 

todas as classes profissionais. O incidente da Praça de Tiananmen veio agravar as já tensas 

relações entre o Reino Unido e China na fase de preparação para a reintegração do território. 

Começou a surgir pressão internacional sobre o governo colonial para acelerar o processo de 

democratização de Hong Kong, continuando o processo iniciado em 1985, com a reforma eleitoral. 

Em 1991, o governo colonial acordou em eleger diretamente 20 lugares para o Conselho 

Legislativo. O partido Democratas Unidos de Hong Kong, conquistou 12 dos 18 lugares – uma 

derrota esmagadora para os candidatos pró-Pequim21.  

 
19 MacLehose decidiu, sozinho, que iria abordar as intenções quanto ao futuro de Hong Kong, numa tentativa de persuadir o governo 
comunista a afastar a data de 1997. A sua iniciativa foi malsucedida, tendo tido como único resultado a colocação do tema da reunificação 
de Hong Kong na agenda política do governo chinês. À época da visita do governador, os planos de reunificação territorial do governo 
comunista centravam-se em Taiwan. 
20 Apesar de, inicialmente, o governo de Thatcher tentar insistir na continuação da administração inglesa após integração do território da 
China, mas, perante a intransigência do governo chinês, essa exigência foi abandonada (Tsang, 2003: 218-221). 
21 Chris Patten, governador de Hong Kong, entre 1992 e 1997, levou a cabo um conjunto de reformas democráticas que reforçavam as bases 
democráticas do funcionamento das instituições e da população, através do aumento da participação política. Em 1996, Pequim estabeleceu 
que, de acordo com a Lei de Base, a Comissão Preparatória de Hong Kong, seria composta por 150 membros, 94 de Hong Kong e 56 do 
continente. Contudo, a maioria dos membros de Hong Kong nomeados pelo governo comunista eram pró-Pequim, e o Partido Democrático, 
a maior força política da ilha, não tinha representação na comissão (Carrol, 2007: cap. 8; para. 31). 
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À meia-noite do dia 30 de junho de 1997, decorreu a cerimónia da restituição do território22. 

Assim, terminava o império inglês, agora limitado a Gibraltar e algumas ilhas (Carrol, 2007). Para 

a China, a reunificação do território simbolizava o fim do “século da humilhação”, uma superação 

e uma libertação de um dos tratados injustos impostos por potências ocidentais. A população 

receava que o respeito pelas liberdades individuais fosse posto em causa após a transição. Numa 

postura conciliatória, o novo governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong acordou 

com o Partido Democrático a inclusão de todos os partidos nas eleições futuras23. O governo 

chinês, depois do desfecho trágico do incidente da Praça de Tiananmen, anos antes, encarava a 

reunificação de Hong Kong como uma oportunidade de se redimir perante o mundo, bem como 

de provar a Taiwan que pretendia respeitar o modelo de “um país, dois sistemas”. 

4.2. O percurso de Wong Kar-wai 

Wong Kar-wai viveu a sua juventude nos anos 70 e 80, uma época marcada pelo 

desenvolvimento económico e pelo crescimento de uma identidade especificamente de Hong Kong. 

Essa identidade caracterizava-se pelo seu caráter múltiplo, quase dicotómico: desde a 

multiculturalidade provocada pelas trocas culturais entre o oriente e o ocidente; à ênfase nos 

valores tradicionais chineses da família, bem como nos valores ocidentais modernos de liberdade. 

Este período foi marcado, também, pelo crescimento da cultura popular, destacando-se o cinema. 

A indústria local de cinema cresceu muito, com estrelas como Bruce Lee e Jackie Chan. A cultura 

americana, introduzida nos anos 50, tornou-se preponderante neste período – cinema de 

Hollywood, programas de televisão, restaurantes McDonald’s. Também a cultura japonesa, apesar 

do passado de colonização durante a Segunda Guerra Mundial, se tornou popular para uma 

geração mais jovem que não tinha essas referências e memórias (Carrol, 2007: cap. 7, para. 5). 

Além disso, a abertura da Universidade Chinesa, em 1963, e do Instituto Politécnico de Hong 

Kong, em 1972, fizeram com que a população tivesse um maior acesso à educação superior. 

Durante a juventude, Wong interessava-se por cinema e literatura. Após o ensino secundário, nos 

anos 80, estudou design gráfico no Instituto Politécnico de Hong Kong, e, posteriormente, 

especializou-se em televisão e cinema na escola da TVB, uma das mais importantes estações 

televisivas de Hong Kong. Tornou-se estagiário de produção e, mais tarde, guionista (Wong Kar-

22 A delegação inglesa era liderada pelo Príncipe Carlos, acompanhado do primeiro-ministro, Tony Blair, e a delegação chinesa por 
Jiang Zemin, sucessor de Deng Xiaoping, acompanhado pelo primeiro-ministro, Li Peng. 
23 À época, os três principais partidos de Hong Kong eram: o Partido Democrático, pró-democrático e anticomunista; a Aliança 
Democrática, com ligação aos sindicatos; e o Partido Liberal, compostos por empresários e profissionais, pró-Pequim após 1997.  
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wai citado em Brunette, 2005: 114; Dissanayake, 2003: 9). Enquanto guionista, colaborou com o 

estúdio independente Cinema City, escrevendo guiões para vários filmes. Trabalhou com vários 

géneros, desde comédia, terror, suspense, ação e fantasia.  

Nesta fase, Wong conheceu pessoas que teriam um papel instrumental na sua carreira, 

como Patrick Tam, Jeff Lau e Alan Tang. Em 1987, Wong e Tang tornaram-se sócios de uma nova 

produtora independente, a In-Gear, onde Wong produziria o seu primeiro filme «Carmen de Wong 

gok»24 (Bettinson, 2015: 2-3; Teo, 2005: 13-14). O filme, lançado em 1988, foi selecionado para 

a secção independente Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. O filme seguia o género 

dos filmes de ação sobre tríades e gangsters, muito popular em Hong Kong, tendo conquistado 

popularidade entre o público e aclamação da crítica, que destacou o “charme” visual do filme 

(Bettinson, 2015: 3). Contudo, Wong viria a desenvolver um estilo autoral próprio caracterizado 

pela adoção do amor e do tempo como seus temas principais, pela representação do ambiente 

urbano e multicultural de Hong Kong, e pela reflexão sobre o passado. Estas características são 

notórias em vários filmes do realizador, destacando-se, de uma perspetiva pessoal e a propósito 

do presente estudo, «A História de A Fei» (1990), «Floresta de Cung Hing» (1994) e «Pronto para 

Amar» (2000). 

4.3. Análise de filmes 

4.3.1. «A História de A Fei» (1990) 

O segundo filme, «A História de A Fei»25, lançado em 1990, por sua vez, foge ao cinema 

de género, apresentando um caráter mais pessoal e artístico. Apesar do sucesso junto da crítica, 

o filme foi um fracasso comercial. Bettinson identifica este momento da carreira de Wong Kar-wai

como a primeira tentativa de chegar ao público internacional através do circuito de festivais. Essa 

tentativa evidencia-se na escolha de um elenco já reconhecido a nível internacional, como Maggie 

Cheung, Tony Leung Chiu-wai e Gong Li, posicionando o filme, no panorama do cinema mundial, 

não só como uma obra de um realizador de Hong Kong, mas também como uma criação do 

cinema internacional (Bettinson, 2015). Neste filme, Wong começa a abordar aqueles que se 

tornariam nos temas centrais da sua obra: o amor e o tempo. Wong assumiu um estilo mais 

próprio, abandonando o padrão do cinema de Hong Kong para explorar novos caminhos. Esse 

caráter experimental do filme, tornou-o menos abrangente e impediu-o de ser um sucesso de 

24 旺角卡门 Wong6 gok3 kaa1 mun4 (jtp)/Wàngjiǎo kǎmén (pn) TdA. Conhecido pelo título em inglês As Tears Go By.  

25 阿飞正传 Aa3 fei1 zing3 cyun4 (jtp)/Āfēi zhèng zhuàn (pn). Referido internacionalmente pela tradução inglesa Days of Being Wild.  
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bilheteiras. Apesar disso, o filme teve sucesso entre a crítica, que reconheceu a mudança de Wong, 

considerando que «A História de A Fei» transcendia o cinema de género (Brunette, 2005: 16-17). 

A história, passada em 1960, centra-se na vida de Jukzai26, um jovem delinquente que 

vive com a sua tia Rebecca em Hong Kong. Existem dois problemas que afetam Jukzai e que 

definem a narrativa. Por um lado, a delinquência, e a reticência em estabelecer uma relação 

emocional com duas mulheres, primeiro com Sou Laizan27 e, depois, com Mimi28, definem o 

comportamento de Jukzai. As duas relações transformaram-se em triângulos amorosos, uma vez 

que ambas as mulheres têm outros admiradores, Ciuzai29 e Waizai30, o melhor amigo de Jukzai, 

respetivamente. Por outro lado, a relação problemática com a sua tia, bem como o 

desconhecimento da identidade da sua mãe biológica contribuem para um sentimento de 

desolação, isolamento e desenraizamento. Quando a tia revela, finalmente, que a sua mãe vive 

nas Filipinas, Jukzai vai ao seu encontro, mas a mãe rejeita-o, recusando-se a vê-lo. Depois da 

rejeição, Jukzai envolve-se, com o seu amigo Waizai, numa altercação física com vários homens 

locais num bar, depois de ter esfaqueado um deles. O seu comportamento impulsivo e 

irresponsável é alimentado pela rejeição – a sensação de desenraizamento e de rejeição, justificam, 

também, os seus problemas relacionais com Laizan e Mimi. Jukzai identifica-se com um conto 

mítico que menciona, pela primeira vez, numa sequência do seu apartamento, em voz-off: “Ouvi 

dizer que existia um tipo de pássaro que não tinha patas. Só podia voar continuamente. Quando 

ficava cansado, dormia ao sabor do vento. Só podia aterrar uma vez – e esse era o momento em 

que morria.”31 (Tang & Wong, 1990: 00h24m27s). Também Jukzai acabaria por ser morto com 

um tiro à queima roupa, num comboio onde estava com Ciuzai. Imediatamente antes disso, os 

dois amigos discutiam e Ciuzai ridicularizava a referência de Jukzai ao pássaro mítico. Corta para 

um flashbak, que mostra a tia Rebecca a receber um bebé nos braços, enquanto, em voz-off, fala 

sobre o subsídio que passará a receber por tomar conta da criança até aos dezoito anos – mais 

uma vez, é reforçada a falta de amor que marca a vida do protagonista, Jukzai. De volta ao comboio, 

antes de morrer, Jukzai diz que não vai fechar os olhos pois quer saber qual a última coisa que 

verá. Corta para um plano da selva azul que iniciou o filme, ao som da mesma música; em voz-

26 旭仔 Juk1 zai2 (jtp)/Xùzǎi (pn). 
27 蘇麗珍 Sou1 Lai6 zan1 (jtp)/苏丽珍 Sū Lìzhēn (pn). 
28 咪咪 Mi1 mi1 (jtp)/Mīmī (pn). 
29 超仔 Ciu1 zai2 (jtp)/Chāozǎi (pn). 
30 歪仔 Waai1 zai2 (jtp)/Wāizǎi (pn). 
31 “我听人家说世界上有一种鸟是没有脚的。 它只可以一直的飞呀飞. 飞得累了便在风中睡觉。 这种鸟儿一辈子只可以下地一次。 

那一次就是它死的时候…” (Tang & Wong, 1990: 00h24m27s). TdA.  
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off, Ciuzai diz: “Havia um pássaro que voou e voou até morrer. Nunca foi a lado nenhum, pois já 

tinha morrido desde o início.”32 Depois, vemos Mimi e Laizan – a primeira, transmite a sensação 

de continuidade e superação, devido ao seu semblante, à sua roupa e à sua postura; a segunda, 

apresenta-se triste, transmitindo a ideia oposta, de estagnação e depressão. Seguem-se vários 

planos de locais frequentados por Laizan e Ciuzai. O filme termina com uma nova personagem, 

Zau Mouwan33, um jovem em tudo semelhante a Jukzai, na forma de vestir, de se pentear, e de 

agir, que se prepara para sair de casa – o ano é o de 1966.   

Steven Teo (2005), citando Patrick Tam, defende que o filme pode ser considerado uma 

adaptação de «Boquinhas pintadas», de Manuel Puig, autor que Wong admirava muito. A história, 

como a do filme, centra-se no tema do tempo, sendo contada pela perspetiva de várias 

personagens, através de cartas, entradas de diário e monólogos. A utilização de monólogos para 

as várias personagens, permite que estas tenham espaço sentimental próprio (Teo, 2005: 38). A 

história de «Boquinhas pintadas» centra-se em Juan Carlos Etchepare, Nené e Mabel – espelhadas 

por Jukzai, Laizan e Mimi. Teo identifica várias semelhanças entre a histórica de Puig e o filme de 

Wong desde o caráter episódico, as descrições da vida quotidiana, e o narcisismo do protagonista. 

O narcisismo de Jukzai, demonstrado pela frequência com que se olha ao espelho e se penteia, 

esconde um ego ferido (Teo, 2005: 39-41). Jukzai enfrenta uma crise de identidade por não 

conhecer a sua mãe. Além da semelhança com a obra de Puig, o filme parece recriar o género 

gangster34, popular no cinema de Hong Kong dos anos 60. O género era inspirado nos filmes 

americanos de James Dean, como «Rebel Without a Cause» – cuja tradução do título, em Hong 

Kong, corresponde ao título do presente filme – contando histórias de jovens alienados. Jukzai, o 

protagonista, é um jovem preguiçoso, violento e sem rumo que não é capaz de amar, mas que 

anseia pelo amor maternal que nunca conheceu.  

 
32 “以前以为有一种雀鸟，一开始飞便会飞到死才落地。 其实它什么地方也没有去， 那只雀鸟一开始便已经死了。” (Tang 

& Wong, 1990, 01h26m01s). TdA. 
33 周慕雲 Zau1 Mou6 wan4 (jtp) /周慕云 Zhōu Mùyún (pn). 
34 阿飞 Aa3fei1 (juytping)/Āfēi (pn). “Fei” significa “voar”, uma metáfora para jovens que se alheiam do controlo parental e das 

normas sociais e que apresentam um comportamento desviante (Teo, 2005: 32). 
 

Imagem 1, 2 e 3. Tang & Wong, 1990: 00h02m36s. 
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O anseio pelo amor e o amor não correspondido tornam-se em obsessões para as várias 

personagens, desviando-as de qualquer outra ambição. A impossibilidade inexorável do amor é 

retratada no filme através das várias relações românticas sugeridas, mas que nunca se 

concretizam – o amor passional, entre Laizan e Jukzai, Mimi e Jukzai, Ciuzai e Laizan, Waizai e 

Mimi; e o amor maternal, entre Jukzai e a tia Rebecca, por fim, com a sua mãe. O desejo e a 

insatisfação das relações afetivas, são intensificados pelo ambiente tropical criado em torno da 

narrativa. Toda a ambiência do filme é marcada por um “torpor tropical” (Teo, 2005: 34), 

sobretudo através de um plano de uma floresta filipina em tons de azul, acompanhado pelo tema 

«Always in My Heart», interpretado por Los Indios Tabajaras, que surge pela primeira vez com o 

título (imagens 1 a 3). A sensação tropical estende-se a Hong Kong, através das sequências em 

que Jukzai surge deitado na cama em frente a uma ventoinha, e nas quais são retratadas chuvadas 

fortes (imagens 4 e 5).  

Por outro lado, o uso do espaço vazio, é reminiscente do filme «L’Eclisse» de Antonioni. A 

forma como a cidade é retratada, lembra a cidade de «L’Eclisse». Hong Kong é apresentado como 

uma cidade quase deserta, revelando o isolamento social das personagens e a falta de ambição. 

Surgem sempre poucas personagens em cena. As ruas surgem vazias ou mostrando um 

transeunte fugidio (imagens 6 a 8). O bar onde trabalha Laizan, parece ter Jukzai como cliente 

exclusivo; na sua ausência, Laizan surge sempre sozinha – até na bilheteira onde trabalha, num 

local frequentado por multidões, surge isolada, no confinamento do seu balcão. O isolamento das 

personagens relaciona-se com a sua circunstância enquanto habitantes de Hong Kong, de classes 

sociais baixas – empregadas de café, prostitutas, polícias, marinheiros, ladrões –, sugerindo que 

o esse isolamento e essa falta de ambição, são resultado do facto de viverem numa cidade imensa,

e da sua circunstância social vulnerável e da falta de oportunidades dela resultante, o que dificulta 

a canalização das suas energias para um projeto de vida construtivo. Também o bairro, nos 

subúrbios de Roma, onde vive Vittoria, as ruas estão vazias, desertas. Vittoria atravessa o espaço 

Imagem 4. Tang & Wong, 1990: 00h07m26s Imagem 5. Tang & Wong, 1990: 00h19m31s 
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sozinha, ou na companhia de uma pessoa apenas (imagens 9 a 11). Essa desocupação era mais 

marcada na zona residencial, perto da casa de Vittoria, transmitindo uma sensação de isolamento, 

de individualismo. Existem semelhanças estéticas na escolha de enquadramento das personagens 

(imagens 12 a 16), bem como no retrato detalhado de objetos (imagens 17 a 22).  

Imagem 6. Tang & Wong, 1990: 

00h46m58s.  

Imagem 17. Tang & Wong, 1990: 

00h07m26s 

Imagem 7. Tang & Wong, 1990: 

00h47m41s.  

Imagem 8. Tang & Wong, 1990: 

00h48m15s.  

Imagem 18. Tang & Wong, 1990: 

00h13m25s 

Imagem 19. Tang & Wong, 1990: 

00h50m46s 

Imagem 9. Hakim & Antonioni, 

1962: 00h37m34s.  

Imagem 10. Hakim & Antonioni, 

1962, 01h33m32s.  

Imagem 11. Hakim & Antonioni, 

1962, 02h00m59s.  

Imagem 13. Tang & Wong, 1990: 

00h43m42s.  

Imagem 14. Tang & Wong, 1990, 

01h00m48s.  

Imagem 12. Hakim & Antonioni, 

1962, 01h19m48s.  

Imagem 16. Tang & Wong, 1990: 00h09m59s. Imagem 15. Hakim & Antonioni, 1962, 01h42m20s. 
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Além do amor, marcado pelo amor não correspondido e pelo isolamento social, o tempo 

é o segundo grande tema do filme. A passagem incessante do tempo é representada através de 

vários elementos, dos quais se destaca a presença constante de relógios (imagens 23 a 25). A 

sua presença persistente e simbólica parece traduzir a maleabilidade do tempo e a melancolia da 

existência diária, onde cada minuto é contado e parece durar uma eternidade (Teo, 2005: 37). 

Esta representação constante do tempo pode ser interpretada numa dimensão política, enquanto 

metáfora da ansiedade sentida pela população devido ao acordo estabelecido entre a China e o 

Reino Unido que ditou a restituição do território à República Popular da China em 1997 (Brunette, 

2005: 22). Associada a esta questão política, está a questão da procura da identidade. Todas as 

personagens procuram a sua identidade: Mimi tem três nomes diferentes – Mimi, Lulu e Loeng 

Fung jing (Liang Fengying)35; Ciuzai partem em viagem pelo mundo após a morte da sua mãe; 

Laizan luta por conseguir recompor-se do fim da relação e reconhecer-se como independente de 

Jukzai; Jukzai é a personagem que persegue a sua identidade mais avidamente – aquilo que o 

motiva é o desejo de conhecer a mãe biológica e as suas origens.  

Os temas retratados são complementados pelas técnicas usadas – close-ups, 

profundidade de campo superficial, recusa do campo/contracampo –, bem como pela 

representação de reflexos e da escolha musical. O uso de close-ups e de uma profundidade de 

campo superficial, deixando desfocado o fundo do plano, transmite a sensação de claustrofobia, 

de saturação. A rejeição da técnica campo/contracampo36, centrando a imagem exclusivamente 

numa das personagens, realça as expressões faciais das personagens. Por outro lado, a 

35 梁鳳英 Loeng4 Fung6 jing1 (jyuyping) /梁凤英 Liáng Fèngyīng (pn). 
36 No cinema, a técnica campo/contracampo refere-se à alternância de planos orientados em sentidos opostos – normalmente 
usada em diálogos, alternando os planos entre duas ou várias personagens quando falam. 

Imagem 20. Hakim & Antonioni, 

1962: 00h02m21s. 

Imagem 21. Hakim & Antonioni, 

1962: 00h02m57s. 

Imagem 22. Hakim & Wong, 

1962, 01h44m40s. 

Imagem 23. Tang & Wong, 1990: 

00h01m27s 

Imagem 24. Tang & Wong, 1990: 

00h05m38s 

Imagem 25. Tang & Wong, 1990: 

00h43m37s 
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profundidade de campo37 superficial é usada nessa evasão ao campo/contracampo, focando, no 

mesmo plano, primeiro uma personagem e, depois, a outra (imagens 26 a 31)  Os reflexos de 

personagens em espelhos, destacam a subjetividade daquilo que é visto, questionando a “verdade” 

do que é retratado, e sublinhando que todas as imagens são filtradas pelo olhar – das personagens, 

do realizador e do espectador (imagens 32 a 34).  

Pela primeira vez, o uso do som e da música assume particularidade que viriam a definir 

a obra de Wong. A escolha de temas musicais internacionais que permeiam todo o filme, conferem-

lhe um caráter global e contemporâneo de uma forma quase subliminar – dessas destacam-se o 

tema «Always in My Heart» dos Los Indios Tabajaras e o tema «Perfidia» de Xavier Cugat. A escolha 

de temas musicais estrangeiros, aparentemente deslocados do contexto retratado, definem o 

caráter multicultural de Hong Kong, um território marcado pelas relações transnacionais e pela 

presença de vários povos e culturas. Além da escolha musical, também o uso de monólogos em 

voz-off pelas personagens se tornaria numa das características do estilo de Wong. Esses 

monólogos têm um caráter confessional, neles residindo parte do espírito poético do filme. É num 

desses monólogos em voz-off que Jukzai revela pela primeira vez a história mítica do pássaro que 

voa incessantemente por não ter patas, morrendo quando finalmente decide parar – uma metáfora 

para a sua própria situação.    

 
37 Na fotografia e no cinema, a profundidade de campo refere-se à distância e à nitidez dos objetos no plano de foco, isto é, ao 
intervalo de distâncias em relação à câmara dentro do qual os objetos fotografados ou filmados surgem nítidos. 

Imagem 26 e 27. Tang & Wong, 

1990: 00h28m02s. 

 

Imagem 28 e 29. Tang & Wong, 

1990: 00h38m16s 

 

Imagem 30 e 31. Tang & Wong, 

1990, 01h04m36s 

 

Imagem 34. Tang & Wong, 1990, 

01h05m04s 

 

Imagem 32. Tang & Wong, 1990: 

00h11m20s 

 

Imagem 33. Tang & Wong, 1990: 

00h51m29s 
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O filme foi concebido para ter uma continuação, o que justifica a sequência final que 

apresenta uma nova personagem, interpretada por Tony Leung, sugerindo uma nova história. 

Contudo, o insucesso comercial do filme, ditou o fim da produtora In-Gear, impossibilitando a 

realização do segundo filme. Em 1992, Wong e Jeff Lau fundaram a Jet Tone Films, uma produtora 

independente. Nesta época, Wong tinha já reunido a sua equipa de trabalho, tal como o 

cinematógrafo Christopher Doyle e o editor William Chang - ambos peças essenciais na criação da 

sua estética e da identidade visual. O primeiro filme da nova produtora foi «As Cinzas do Tempo»38 

– um filme do género wuxia, que fugia ao estilo autoral que Wong começara a desenvolver. A 

distribuição do filme seria impedida no ocidente, devido a atrasos na finalização, sendo apenas 

lançado em 2008 numa versão reduzida, penalizando o seu sucesso. Após terminar esse filme, 

Wong desafiou-se a criar um filme em apenas dois meses – «Floresta de Cung Hing», lançado em 

1994. Wong revela, numa entrevista a Peter Brunette durante a 20ª edição do Festival 

Internacional de Cinema de Toronto, em 1995, que a decisão de fazer o filme dessa forma 

pretendia ser um divertimento, um exercício, para si e para a sua equipa39. Curiosamente, seria 

este o filme a conquistar a atenção do público internacional, sobretudo devido à divulgação do 

mesmo pela Miramax Films nos Estados Unidos, pela mão de Quentin Tarantino.  

4.3.2. «Floresta de Cung Hing» (1994) 

«Floresta de Cung Hing»40 é um filme urbano e moderno, ao contrário do anterior. O filme, 

que mereceu reconhecimento internacional, celebra os temas autorais de Wong: o amor e o tempo 

– através da representação da “fricção entre os códigos sociais e o desejo romântico, da vontade 

de superar a inércia psíquica, das forças que impedem ou possibilitam os encontros interpessoais, 

da força do tempo e da memória, do peso da escolha individual e da responsabilidade” 41 

(Bettinson, 2015: 5). Nas palavras de Peter Brunette, «Floresta de Cung Hing» é uma carta de 

amor de Wong à sua terra natal e ao seu caráter frenético, às suas luzes e cores, bem como aos 

 
38 东邪西毒 Dōng xié xī dú (pn)/東邪西毒 Dung1 ce4 sai1 duk6 (jtp).  

39 “WKW: (…) with Chungking Express, we had to do everything in two months’ time. And we didn’t have a script, because I had just 
finished Ashes of Time, which took two years to make. (…) Then Ashes of Time was going to Venice that year, so we had a slot of 
two months’ time without anything to do. So I said, ‘Why don’t we make a film?’ Like a student film, which is very simple, 
straightforward. With all of my crew. (…) . We didn’t have any permits, we didn’t have any setups, we just went to places we already 
knew well. We worked like hell, like thieves, and it was fun.” (Brunette, 2005: 166). 
40 重庆森林 Cung4 Hing3 Sam1 Lam4 (jtp)/Chóngqìng sēnlín (pn). Conhecido pelo título inglês «Chungking Express». 

41 “Nevertheless, both films consolidated authorial themes salient in Wong’s previous and subsequent films: the friction between 
social mores and romantic desire, the longing to surmount psychic inertia, the capricious forces that thwart or furnish personal 
encounters, the impregnability of time and memory, the burden of individual choice and responsibility.” (Bettinson, 2015: 5). 
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seus prazeres (Brunette, 2005: 54-55). Assim, o filme é passado na zona sul de Gaulung42, em 

Zim Saa Zeoi43, a área urbana mais populosa e movimentada de Hong Kong. O filme divide-se em 

duas histórias principais. O título cantonês, «Floresta de Cung Hing» refere-se aos edifícios de Tsim 

Sha Tsui. A primeira história centra-se numa mulher misteriosa de peruca loira e óculos de sol, 

envolvida num negócio de tráfico de droga, e do polícia 223, que investiga vários crimes em Hong 

Kong. A mulher está ocupada com a organização de uma operação de transporte de droga, com 

um grupo de indianos, a mando do seu chefe – um estrangeiro ocidental dono de um bar. A 

operação acaba por correr mal, e os homens desaparecem com a droga, o que faz com que o seu 

chefe a ameace. O polícia, entre as suas investigações e perseguições pelas ruas de Hong Kong, 

tenta ultrapassar a desilusão e o desgosto do fim da relação com uma mulher chamada May, que 

nunca surge no filme. Deambula pela cidade, parando muitas vezes no restaurante de rua Midnight 

Express, de onde telefona para a ex-namorada frequentemente. O polícia começa a comprar latas 

de ananás em conserva com data de expiração de 1 de Maio – data que marca um mês da sua 

separação. Uma noite, num bar, decide que se vai apaixonar pela primeira mulher que entrar; 

quem entra é uma mulher misteriosa. O potencial romance entre os dois não se concretiza; já no 

quarto de hotel, a mulher adormece na cama, 223 abandona o quarto. No dia do seu aniversário, 

o polícia recebe uma mensagem dela no pager, dando uma nova esperança ao futuro da relação 

entre os dois. Esta primeira parte do filme termina com a mulher misteriosa a matar o chefe com 

um tiro à queima roupa.  

A segunda história centra num outro polícia, o polícia 663, e numa outra mulher, Faye, 

que trabalha no Midnight Express. O polícia 663 enfrenta, também, o fim de uma relação com 

uma hospedeira. Também ele passa muito tempo no Midnight Express. Um dia, a namorada passa 

no restaurante para deixar um envelope ao cuidado de Faye, para entregar a 663. Faye, abre o 

envelope, descobrindo a chave no seu interior, e depois lê a carta, bem como o seu chefe e o resto 

dos funcionários, percebendo que se trata da chave do seu apartamento. Perante a recusa do 

polícia em recolher a carta, Faye começa a visitar o seu apartamento, sem que ele tenha 

conhecimento, reorganizando os seus pertences. O polícia parece atribuir as mudanças à vontade 

própria dos objetos. Quando 663 descobre que Faye visitava o seu apartamento na sua ausência 

e percebe o seu interesse, convida-a para um encontro no bar California¸o destino que Faye referiu 

 
42 九龍 Gau2lung4 (jtp)/九龙 Jiǔlóng (pn). Conhecido pelo nome em inglês, Kowloon. 

43 尖沙咀 Zim1 saa1 zeoi2 (jtp)/Jiānshājǔ (pn). Conhecido pelo nome em inglês, Tsim Sha Tsui.  
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que gostaria de visitar, ouvindo, também, frequentemente, o tema «California Dreamin’» da banda 

The Mamas & The Papas. Quando está à sua espera, o dono do Midnight Express aparece e 

entrega-lhe uma carta de Faye, na qual esta o informava de que partira para a Califórnia, nos EUA, 

prometendo voltar. Quando, efetivamente, volta, dirige-se ao restaurante e descobre que o polícia 

o comprou e se prepara para a reabertura. Este encontro final sugere que pode haver esperança

para o casal. Os paralelismos entre as duas histórias são inúmeros. As situações dos protagonistas 

das duas histórias são semelhantes: ambos são polícias, ambos terminaram uma relação amorosa, 

ambos trabalham na mesma zona da cidade; am bos visitam o restaurante Midnight Express 

frequentemente. A mulher de peruca e Faye são semelhantes na função que desempenham na 

narrativa, isto é, por ambas constituírem uma nova possibilidade de felicidade e de concretização 

do amor para os dois protagonistas. Nas palavras de Brunette, as personagens, quer masculinas, 

quer femininas, parecem ser intermutáveis, sugerindo uma fluidez da identidade individual 

(Brunette, 2005: 50). 

Além disso, existem ainda referências mútuas entre ambas as histórias, que reforçam 

esses paralelismos. Há alguns momentos em que personagens de histórias diferentes se cruzam: 

quando a mulher de peruca se dirige ao aeroporto com os homens para o transporte, vemos um 

plano, aparentemente insignificante, de uma hospedeira a sair do aeroporto (imagem 35) – mais 

tarde, percebemos tratar-se da ex-namorada de 633, que, nesse momento, ainda não foi referida 

no filme; Faye cruza-se com a mulher de peruca loira à saída de uma loja, depois desta ter 

recuperado dinheiro dos homens que a enganaram no aeroporto (imagem 36); 663 surge perto 

do metro onde vemos 223 após o novo namorado da sua ex-namorada ter atendido o seu telefone 

(imagem 37); 233 cruza-se com Faye no Midnight Express no fim da primeira história. Existem 

outros paralelismos entre as duas narrativas: da mesma forma que 223 abandona o seu pager no 

campo de treinos, recuperando-o quando recebe uma mensagem da mulher de peruca loira, 663 

deita ao lixo a carta que Faye lhe deixara, recolhendo-a depois – curiosamente, na loja de 

Imagem 35. Chan, Lau & Wong, 
1994: 00h12m02s.   

Imagem 36. Chan, Lau & Wong, 
1994: 00h17m12s.   

Imagem 37. Chan, Lau & Wong, 
1994: 00h18m00s.   
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conveniência visitada por 223 para comprar latas de ananás, o que constitui mais uma repetição. 

Por fim, ambas as histórias terminam com uma sugestão de futuro, com uma promessa de 

continuação das relações que não são confirmadas no filme, apenas insinuadas.  

Existe uma frustração em todas as relações retratadas. Essa frustração afeta o estado 

psicológico das personagens. O comportamento de ambos os polícias após as suas separações é 

exemplo disso: 223 começa a comprar, de forma compulsiva, latas de ananás com prazo da data 

do final do seu namoro, chegando a levar uma caixa de latas de ananás para o seu apartamento, 

comendo uma atrás da outra (imagens 38 a 40); por sua vez, o polícia 663, ao encontrar-se 

sozinho em casa, conversa com os objetos, num exercício de animismo, explicando-lhes o motivo 

da separação (imagens 41 a 43). Apesar do comportamento obsessivo e irracional de 223 e 663, 

durante essas situações, a sua expressão facial revela, frequentemente, uma conformação e não 

revolta. A revolta de Jukzai, não existe em 223 e 663, dois indivíduos que, devido à sua profissão 

de polícia, se encontram integrados na sociedade, combatendo a criminalidade que caracterizava 

o comportamento de Jukzai, em “A História de A Fei». Contudo, os temas principais mantêm-se: 

amor e tempo.  

Imagem 41, 42 e 43. Chan, Lau & Wong, 1994, 01h21m29s. 

Imagem 38, 39 e 40. Chan, Lau & Wong, 1994: 00h22m15s.  

Imagem 44, 45 e 46. Chan, Lau & Wong, 1994: 00h00m45s.   
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Do ponto de vista técnico, o ex-libris do filme é a técnica de impressão “arrastada”44 em 

sequências de ação (imagens 44 a 46). Esta técnica é usada logo na primeira sequência do filme, 

marcando a primeira história. A técnica realça os ambientes urbanos e caóticos que caracterizam 

Hong Kong, resultando numa estilização propositada que atua como instrumento expressivo 

(Brunette, 2005: 53). Na segunda história é usado um outro efeito que conquista o mesmo 

impacto visual, consisti ndo na distorção de multidões enquanto as personagens permanecem 

imóveis – como acontece em frente ao Midnight Express, com 663 e Faye no fundo (imagem 47); 

e no bar California, quando 663 espera por Faye (imagem 48). Esta técnica parece querer 

representar visualmente o tema do isolamento individual no meio de uma multidão vibrante sem 

recorrer aos instrumentos narrativos convencionais, acrescentando profundidade à expressividade 

visual do filme (Brunette, 2005: 53).  

Mais uma vez, à semelhança do que acontece em «A História de A Fei», a escolha musical, 

recheada de temas internacionais, contribui para a construção subliminar de um ambiente 

globalizado, característico de Hong Kong. O filme inicia com um tema de Michael Galasso, 

intitulado «Baroque», que marca os primeiros planos do filme e o título. Na primeira parte do filme, 

o tema «Things in Life» de Dennis Brown, acompanha as sequências em que a mulher misteriosa 

se encontra com o chefe no bar onde este trabalha – um bar de estilo americano. Além da banda 

sonora original de Frankie Chan e Roel A. Gracia, este é o tema que mais se repete ao longo da 

primeira parte do filme, acompanhando, inclusivamente, a sua sequência final – aquela em que a 

mulher misteriosa mata o chefe. Destaca-se, também, o tema indiano «Piplan Di Chhan» de 

Surinder Kaur, que acompanha a sequência que retrata o transporte da droga pelos homens 

indianos (Wong & Wong, 2000: 00h06m53s). Na segunda parte do filme, existem dois temas que 

se destacam e se identificam com cada um dos protagonistas. «California Dreamin’», da banda 

 
44 “Stretch printing” (Brunette, 2005: 52). 

Imagem 47. Chan, Lau & Wong, 1994: 00h56m14s. Imagem 48. Chan, Lau & Wong, 1994, 01h29m26. 
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americana The Mamas & The Papas, acompanha a personagem de Faye, surgindo sempre de 

forma diegética, por vontade de Faye ou 663. Faye menciona várias vezes a sua vontade em visitar 

e viver no estado americano da Califórnia, motivo pelo qual ouve o tema repetidamente. Por outro 

lado, o tema «What a Difference a Day Makes», interpretado por Dinah Washington, acompanha o 

polícia 663, desde as primeiras sequências nas quais surge com a sua ex-namorada (Wong & 

Wong, 2000: 00h47m37s). Estes dois temas surgem de forma recorrente, quase repetitiva, ao 

longo da segunda parte do filme. Destaca-se ainda uma adaptação de Faye Wong45, a protagonista 

da história, do tema «Dreams» da banda irlandesa The Cranberries, que acompanha, de forma 

extradiegética, uma das sequências em que Faye entra no apartamento de 663 (Wong & Wong, 

2000: 01h10m54s). A multiplicidade de sonoridades e as suas diferentes origens acrescentam 

complexidade à representação da realidade de Hong Kong, contribuindo para a construção da 

identidade transnacional do território e, por isso, do filme. A importância da música é realçada 

pela presença de planos de uma jukebox (imagens 49 a 51). Para além dos temas musicais, o 

retrato da cultura popular global é visível também através da presença de marcas norte-americanas 

famosas – Coca-cola, cigarros Kent, McDonald’s, Del Monte, M&Ms, United Airlines.  

Além do amor, o primeiro grande tema do filme, o tempo revela-se, novamente, o segundo 

grande tema do filme, à semelhança do filme anterior. O filme está repleto de constantes 

referências ao tempo – através de planos de relógios, de datas de expiração das latas de ananás 

e sardinhas, das referências a datas, da repetição do tema «What a Difference a Day Makes», e 

também através do saudosismo e da reminiscência que caracterizam o estado de espírito dos 

policias 223 e 663 (imagens 52 a 54). Esta constante referência ao tempo pode ser identificada 

uma mensagem política sobre a “expiração” de Hong Kong enquanto colónia inglesa independente 

da República Popular da China (Tsui, 1995, citado por Brunette, 2005: 50). Por outro lado, a 

forma pouco convencional através da qual os casais se juntam, a incerteza que marca as suas 

relações, pode ser interpretada também como uma metáfora para união entre Hong Kong e a 

 
45 王菲 Wong4 Fei1 (jtp)/ Wáng Fēi (pn). Wong Fei, conhecida pelo nome artístico Faye Wong, é uma cantora de Hong Kong, muito 

popular nos aos 90. Nesta época, era comum que filmes comerciais ou mainstream tivessem estrelas da música pop. 

Imagem 49, 50 e 51. Chan, Lau & Wong, 1994: 00h06m14s; 00h32m18s. 
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República Popular da China (Stokes & Hoover, 1999, citados por Brunette, 2005: 52). A direção 

de fotografia de Andrew Lau, na primeira parte, e Christopher Doyle, na segunda parte, foram 

essenciais para a representação do tempo e do espaço das histórias de Wong. Destacam-se o 

movimento e a velocidade conferidos pela câmara à mão, bem como a redução das cores e a 

ênfase na luz e no movimento que, juntos, conferem ao filme um visualidade única e distinta (Teo, 

2005: 61-62).   

Em «Floresta de Cung Hing», como em «A História de A Fei», os temas principais são a 

frustração do amor e a passagem do tempo. A representação de várias relações falhadas, do 

sentimento de desilusão e desamparo das personagens após a separação, mantem-se. A narração 

em voz-off das várias personagens, conferem-lhe o mesmo tom confessional e intimista. Os close-

ups e os planos de pormenor preenchem várias sequências, destacando a expressão das 

personagens e o detalhe dos objetos, de que é exemplo a repetição de planos de relógios que 

acentuam a passagem do tempo. Existe uma diferença da representação do espaço. Enquanto 

em “A História de A Fei», o espaço exterior é despojado e vazio, em «Floresta de Cung Hing», o 

espaço exterior é urbano e caótico. Tsim Sha Tsui e Central46 são dois espaços centrais do filme. 

Tsim Sha Tsui é retratado através da zona de Chungking Mansions47 , onde Wong cresceu, 

caracterizada pelo ambiente multicultural. Nessas sequências, vêem-se chineses, indianos e 

americanos, numa mistura de línguas, músicas e experiências emblemática de Hong Kong. A zona 

de Central é representada pelo Midnight Express e pelas escadas rolantes entre a Rua Cochrane48 

e a zona de Mid-Levels49. A forma como os espaços são filmados cria a ilusão, sobretudo para o 

público internacional, de que Tsim Sha Tsui e Central são espaços muito próximos, quando, na 

verdade, é preciso atravessar a Victoria Habour50 de ferryboat (Teo, 2005: 53). A versão do filme 

 
46 中環 Zung1 waan4 (jtp)/中环 Zhōnghuán (pn). 
47 重慶大廈 Cung4 hing3 daai6 haa6 (jtp)/重庆大厦 Chóngqìng dàshà (pn). 
48  閣麟街  Gok3 Leon4 gaai1 (jtp)/阁麟街  Gélín jiē (pn). O nome foi atribuído em homenagem a Thomas John Conchrane, 

comandante-chefe na Marinha Real Britânica no posto das Índias e da China. 
49 半山區 Bun3 Saan1 Keoi1 (jtp)/半山区 Bàn shān qū (pn). 
50 維多利亞港 Wai4 do1 lei6 aa3 gong2 (jtp)/ 维多利亚港 Wéiduōlìyà gǎng (pn). 

Imagem 52. Chan, Lau & Wong, 

1994: 00h02m35s. 

Imagem 53. Chan, Lau & Wong, 

1994: 00h14m00s. 

Imagem 54. Chan, Lau & Wong, 

1994: 00h38m27s. 
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divulgada em Hong Kong é diferente da distribuída internacionalmente. A versão de Hong Kong 

mostra Takeshi Kaneshiro a fazer a travessia. A omissão desta cena na versão internacional 

intensifica a ilusão de um espaço único e integrado, apresentando a cidade retratada em «Floresta 

de Cung Hing» como uma nova entidade geográfica fixa e única (Teo, 2005: 54-55). Wong retrata 

o espaço e molda-o ao seu olhar. A representação de Hong Kong é filtrada pelo olhar do realizador, 

pelas suas memórias da cidade, dos espaços e do ambiente que quer registar. Neste filme, Hong 

Kong é representada enquanto centro urbano e financeiro internacional, ao contrário do que 

acontece em “A História de A Fei» e “Disponível para Amar».  

4.3.3. Entre 1995 e 2000 

Em 1995, Wong realizou «Anjos Caídos»51, um filme repleto de referências a «Floresta de 

Cung Hing», repetindo personagens, lugares e músicas. Ainda assim, o filme não foi um sucesso 

na crítica. O filme seguinte, «Felizes Juntos» 52 , lançado em 1997, um romance sobre a 

homossexualidade, enquadrando-se no movimento queer do cinema dos anos 90, foi um sucesso 

na crítica, tendo conquistado o prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes. Após estes 

projetos, Wong queria fazer um filme em Pequim. Enquanto procurava locais para filmar, o projeto 

transformou-se numa história futurista com o título «2046». Wong não conseguiu autorizações 

para filmar na China continental e, por isso, levou o projeto para Macau. Nesta altura, a ideia tinha 

evoluído para um conjunto de três histórias sobre comida53, que viria a dar origem a «Disponível 

para Amar», cujas filmagens acabaram por decorrer em Bangkok. Enquanto filmava este filme, 

Wong filmou, simultaneamente, cenas para 2046, sendo que as duas histórias de interrelacionam 

(Teo, 2005: 114-115). Todas estas reformulações são reveladoras do processo criativo de Wong, 

um processo contínuo e incansável de renovação.  

O filme regressa ao ritmo de «A História de A Fei» e à atmosfera dos anos 60 em Hong 

Kong. Este filme foi um sucesso mundial e deu início a um renascimento do cinema de língua 

chinesa no ocidente – juntamente com outros filmes, como Crouching Tiger, Hidden Dragon 

(2000), Hero (2002), Infernal Affair (2002), House of Flying Daggers (2004), Kung Fu Histle (2004), 

entre outros (Bettinson, 2015: 6). 
 

 
51 墮落天使 Do6 lok6 tin1 sai2 (jtp)/ 堕落天使 Duòluò tiānshǐ (pn). Conhecido pelo título em inglês Fallen Angels. 
52 春光乍洩 Ceon1 gwong1 zaa3 sit3 (jtp)/春光乍泄 Chūnguāng zhà xiè (pn). Conhecido pelo título em inglês, Happy Together. 
53 “A Story About Food” (Teo, 2005: 115). 
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4.3.4. «Disponível para Amar» (2000) 

 A história de «Disponível para Amar»54 passa-se nos anos 60, tal como “A História de A 

Fei». Os protagonistas são Zau Mouwan55, um jornalista natural de Hong Kong, e Sou Laizan56, 

secretária numa empresa de exportações e natural de Shanghai. O facto de Sou Laizan ser o 

mesmo nome que o da personagem de “A História de A Fei», interpretado pela mesma atriz, 

Maggie Cheung57, convida o espectador a estabelecer uma ligação de continuidade entre os dois 

filmes. No primeiro filme, Laizan surge como uma jovem carente e solteira; no segundo, surge 

como uma mulher madura e casada. Ainda assim, a vulnerabilidade emocional da personagem 

mantém-se. Enquanto “A História de A Fei» é um filme sobre a insegurança e o caráter selvagem 

da juventude, «Disponível para Amar» é um filme sobre a estabilidade e a monotonia da idade 

adulta.  

O filme inicia com um intertítulo: “É um encontro confrangedor. Baixando a cabeça, ela 

dá-lhe a oportunidade de se aproximar. Ele não tem coragem de o fazer. Ela vira-se, e vai 

embora.”58  O intertítulo seguinte, situa o início da história em 1962, anos em que os dois 

protagonistas se mudam com os respetivos cônjuges, no mesmo dia, para dois apartamentos 

contíguos, num edifício habitado por várias pessoas e com várias zonas comuns. O marido de Sou 

Laizan e a esposa de Zau Mouwan são ambos pouco presentes, ausentando-se frequentemente – 

ele em alegadas viagens de negócios, ela em alegadas visitas aos pais. Mouwan e Laizan começam 

a suspeitar que os dois têm um caso extraconjugal. As suas suspeitas são confirmadas quando 

Mouwan convida Laizan para tomar chá. Os dois conversam sobre a situação e concluem que os 

seus cônjuges têm um caso um com o outro. A tristeza que a traição provoca em ambos aproxima-

os, mas, apesar do ambiente de cumplicidade e aproximação, a sua relação é marcada pela 

contenção e repressão do desejo. Laizan e Mouwan descobrem que têm a leitura e a escrita como 

interesses em comum, e usam-no como pretexto para se encontrarem mais frequentemente. 

Começa, assim, a surgir um esboço de romance entre os dois. Os dois rejeitam os seus 

sentimentos, devido à pressão social que caracteriza o local onde vivem. Os vizinhos e a senhoria, 

a Dona Syun59, são presenças constantes nas suas vidas. Ainda assim, continuam a encontrar-se 

 
54 花樣年華 Faa1 joeng6 nin4 waa4 (jtp)/花样年华 Huāyàng niánhuá (pn). Título em inglês In the Mood for Live.  
55 周慕雲 Zau1 Mou6 wan4 (jtp) /周慕云 Zhōu Mùyún (pn).  
56 蘇麗珍 Sou1 Lai6 zan1 (jtp)/苏丽珍 Sū Lízhēn (pn). 
57 張曼玉 Zoeng1 Maan6 Juk6 (jtp)/张曼玉 Zhāng Mànyù (pn). 
58 “那是一種難堪的相對。 她一直羞低著頭，給他一個接近的機會，他沒有勇氣接近，她掉轉身，走了。” (Wong & Wong, 

2000: 00h00m59s). TdA.  
59 孫太太 Syun1 Taai3 taai3 (jtp)/孙太太 Sūn Tàitài (pn). 
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– para jantar, para conversar num dos seus apartamentos, e, por fim, num quarto de hotel que 

Mouwan aluga para se dedicar à escrita, com o apoio de Laizan. 

Já em 1963, Zau pede transferência para Singapura, para se afastar dessa situação de 

impasse permanente. Em Singapura, Zau conta ao seu amigo Ping uma história mítica segundo a 

qual, antigamente, para encerrarem um segredo que as consumisse, as pessoas subiam a uma 

montanha e procuravam uma árvore, na qual abriam um buraco para onde sussurravam o seu 

segredo, guardando-o para sempre60. O segredo de Mouwan é a sua relação com Sou Laizan. 

Laizan desloca-se a Singapura sem o avisar, e entra no seu quarto na sua ausência. Fuma um 

cigarro e deixa-o no cinzeiro – o único vestígio que permitiria a Mouwan aperceber-se da sua 

presença – num desencontro premeditado por Laizan. Um intertítulo situa o espectador, 

novamente, em Hong Kong, mas já no ano de 1966. Laizan visita a Dona Syun, que se queixa da 

situação atual de Hong Kong61 e diz querer mudar-se para os EUA, onde mora a filha. Laizan 

compra o seu apartamento. De seguida, vemos Zau, de regresso a Hong Kong, a visitar, também, 

o edifício – Laizan já não está lá, resultando em mais um desencontro. Apercebe-se de que muitas 

das pessoas que conhecia já lá não estão, como o Sr. Gu62 e a Dona Syun. Dizem-lhe que no 

apartamento da Dona Syun mora, agora, uma mulher com o seu filho. Surge o intertítulo: “Aquele 

tempo já passou. Tudo o que lhe pertencia deixou de existir.”63. Depois, surge Laizan, novamente, 

mas agora com o seu filho, nesse apartamento. Não é claro quem é o pai da criança, pois está 

sozinha. Corta para um intertítulo que nos situa no Cambodja, em 1966, seguido de imagens de 

arquivo da chega e receção ao presidente francês Charles de Gaulle ao Príncipe Norodom 

Sihanouk, durante a sua visita oficial. A sequência seguinte, que termina o filme, passa-se no 

templo de Angkor Wat, onde vemos Zau Mouwan a revelar o seu segredo, naquele local, segundo 

o método tradicional que descrevera ao seu amigo Ping – contudo, em vez que sussurrar o seu 

segredo a uma árvore, segreda-o ao próprio monumento. O filme termina com um intertítulo: 

“Esses anos passados parecem distantes, como se vistos através de um vidro empoeirado, nos 

quais não se pode tocar. Ele sempre teve saudades desses anos. Se ele conseguisse ultrapassar 

esse vidro, poderia regressar a eles.”64 

 
60 “他們會跑到山上找一棵樹， 在樹上挖個洞。 然后把秘密全說進去。 再用泥巴封起來， 那秘密就永遠留在那棵樹里  沒

人知道。” (Wong & Wong, 2000, 01h20m04s). TdA.  
61 Durante os anos 1966 e 1967, Hong Kong, à época, ainda uma colónia inglesa, foi palco de revoltas e greves da população chinesa, 
inspiradas na Revolução Cultural (1966-1976) do Partido Comunista Chinês, na China continental. 
62 顧 Gu3 (jtp)/顾 Gù (pn). 
63 “那個時代已過去，屬於那個時代的一切, 時代都不存在了。” (Wong & Wong, 2000, 01h28m50s). TdA. 
64 “那些消逝了的歲月，彷佛隔著一塊。積著灰塵的玻璃，看得到，抓不著。他一直在懷念著過去的一切。如果他能衝破

那塊積著灰塵的玻璃，他會走回早已消逝的歲月。” (Wong & Wong, 2000, 01h33m20s). TdA. 
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Esta história é inspirada na obra «Interseções»65 do autor chinês Liu Yichang66, que conta 

a história de um homem mais velho de Xangai e de uma mulher jovem de Hong Kong, que se 

cruzam em Hong Kong durante os anos 70. Wong cita três passagens do livro na forma de 

intertítulos, duas delas para dar início ao filme, e para o terminar. As passagens constituem 

observações nostálgicas da personagem masculina em relação a Xangai. Os temas principais do 

filme são, novamente, o amor e o tempo. O desespero, a frustração e a impossibilidade do amor 

são questões exploradas nos três filmes. Em “A História de A Fei», essa impossibilidade atinge o 

seu cúmulo com a morte do protagonista. Em «Floresta de Cung Hing», apesar de as personagens 

estarem desiludidas com o amor, vendo as suas expectativas goradas, o tom não é fatalista, mas 

leve e otimista. O final não é trágico nem determinista, deixando em aberto a possibilidade da 

concretização do amor de ambos os casais. Em «Disponível para Amar», o tom torna-se, 

novamente, mais grave. O olhar otimista e esperançoso desaparece; em vez disso, o sofrimento e 

a tristeza são os sentimentos dominantes.  

O ambiente social no qual os protagonistas estão inseridos é muito fechado, com ditames 

sociais conservadores, sendo cultivado um clima de vigilância e suspeita – simbolizado pela 

personagem da senhoria de Laizan, a Dona Syun. Essa pressão social inibe os protagonistas de 

assumirem os seus sentimentos, comprometendo-se, inclusivamente, a “não ser como eles”, 

referindo-se aos seus cônjuges. Assim, a sua relação tem duas dimensões: por um lado, os dois 

alimentam a ideia de se tornarem amantes, tal como os seus cônjuges; por outro, a preocupação 

com o decoro social faz com que tentem manter a impressão de serem apenas vizinhos amigáveis, 

escondendo os seus encontros e reprimindo os seus sentimentos. Wong reforça as diferentes 

dimensões desta relação, com as sequências em que os dois representam e encenam conversas 

dos seus cônjuges. O espectador é apresentado pela primeira vez a uma destas encenações com 

uma sequência em que os dois regressam a casa depois de jantar. Os dois representam um 

possível diálogo entre os seus cônjuges que poderia ter dado início ao caso extraconjugal. Primeiro, 

é a vez de Mouwan – Laizan critica a forma como este imagina a proposta do seu marido. Depois, 

a situação repete-se; desta vez, é Laizan quem deve fazer a proposta, mas não é capaz (Wong & 

Wong, 2000: 00h31m16s). Existe ainda uma sequência que mostra a encenação de Laizan a 

confrontar o marido sobre o caso extraconjugal (Wong & Wong, 2000: 00h57m41s). Este exercício 

 
65 对倒 Duìdǎo (pn)/對倒 Deoi3 dou2; conhecida pelo seu título em inglês Intersections. 
66 刘以鬯 Liú Yǐchàng (pn)/劉以鬯 Lau4 Ji5 coeng3 (jtp). 
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de recriação de uma conversa que gostaria de ter com o seu marido, simulando o confronto, é um 

exercício, um desabafo. Não deixa, contudo, de ser doentio e resultado da frustração. Na realidade, 

não é capaz de concretizar a sua intenção, e de Mouwan, de terminar o relacionamento para se 

entregarem aos sentimentos que começam a nutrir um pelo outro.  

Além do tema do amor, também o tema do tempo é abordado nos três filmes. O tempo é 

um dos principais temas da obra de Liu, tal como dos filmes de Wong. Em ambas as histórias, as 

personagens questionam-se sobre a passagem do tempo enquanto assistem às mudanças por ele 

provocadas (Teo, 2005: 126).  Em “A História de A Fei», essa referência faz-se sentir desde as 

primeiras sequências, que incluem planos de vários relógios. O tema do tempo identifica-se, 

também, no facto de a história ser passada nos anos 60 e, por isso, constituir um exercício de 

memória, através do qual o realizador procurou representar uma época particular da história 

moderna de Hong Kong a partir das suas recordações do passado. Em «Floresta de Cung Hing», 

são vários os planos de relógios, bem como as referências a horas e a datas pelas personagens. 

Em «Disponível para Amar», o tempo é novamente representado, quer através da imagem de 

vários relógios, quer devido ao facto de a história ser narrada como uma memória de um período 

passado. Mais uma vez, tal como em «Floresta de Cung Hing», a comida é um elemento que 

remete para a nostalgia (imagens 55 a 57) – os bifes, as garrafas-termos com massa, a sopa de 

gergelim, a panela de arroz apelam a memórias do passado (Teo, 2005: 128). Uma das cenas 

em que essa ideia é mais percetível é quando Laizan e Mouwan jantam juntos pela primeira vez. 

Laizan pede a Mouwan que escolha por ela, pois não sabe o que pediria a sua mulher. O prato de 

bife com batatas e legumes é pensado para a mulher de Mouwan. Enquanto comem, ele explica-

lhe como é que a mulher gosta do molho, convidando Laizan a fazer da mesma forma. 

Existem várias técnicas que marcam este filme e o distinguem dos anteriores. Neste filme, 

a cinematografia é de Mark Lee, interrompendo a colaboração com Christopher Doyle, com quem 

Wong trabalhava desde “A História de A Fei», e com quem voltaria a trabalhar em «2046», a 

Imagem 55. Wong & Wong, 2000: 

00h14m47s. 

Imagem 56. Wong & Wong, 2000: 

00h34m24s. 

Imagem 57. Wong & Wong, 2000: 

00h48m07s. 
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sequela de «Disponível para Amar»67. A técnica que mais se destaca é o uso da imagem lenta, 

retardando o ritmo do filme, em sequências acompanhadas pelo «Tema de Yumeji» de Shigeru 

Umebayashi, cuja função é pontuar e destacar ações quotidianas. Normalmente estas sequências 

centram-se em Laizan; aproxima-se dos vizinhos reunidos na sala comum, a sair de noite para ir 

comprar o seu jantar. Estes momentos, completados pela lentidão da imagem e pela música, 

expressam a solidão humana (Brunette, 2005: 94). Apesar de Laizan estar rodeada de pessoas, 

o seu comportamento perto dos vizinhos mostra que se sente sozinha, bem como o facto de 

recusar partilhar o jantar com eles, preferindo ir comprá-lo. Ao longo do filme, estas sequências 

vão-se repetindo, retratando momentos diferentes, tornando-se no seu leitmotiv. A imagem lenta 

convida o espectador a pensar na música de Shigeru Umebayashi, e vice-versa, transformando-se 

em motivos que pontuam o filme, de forma visual e sonora (imagens 58 a 66). 

Também o uso de cores fortes e saturadas acrescenta à expressividade visual do filme. 

As cores de Mark Lee68, que subsituti Christopher Doyle na direção de fotografia, e a imagem 

cuidada de Laizan, com vestidos, saltos altos e o cabelo impecavelmente penteado, evocativos de 

 
67 李屏賓 Lei5 Ping4 ban1 (jtp)/李屏宾 Lǐ Píngbīn (pn). 
68 李屏賓 Lǐ Píngbīn (pn). Lee Ping-bin, conhecido por Mark Lee, é um diretor de fotografia taiwanês, famoso por ter colaborado em 

vários filmes de Hou Hsiao-hsien. 

 

Imagem 61, 62 e 63. Wong & Wong, 2000: 00h14m47s. 

 

Imagem 64, 65 e 66. Wong & Wong, 2000, 01h03m08s. 

Imagem 58, 59 e 60. Wong & Wong, 2000: 00h05m01s. 
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uma beleza clássica, fazem com que a fotografia se assemelhe aos posters de Xangai dos anos 

20 e 30, usados em publicidade de vários produtos (Teo, 2005: 128). Os vestidos de estilo 

tradicional chinês, conhecidos, em Hong Kong, como coengsaam69, ou keipou70, usados por Laizan, 

com as cores dos seus motivos florais e padrões, parecem representar uma espontaneidade e 

vivacidade que não podem ser experienciadas na realidade, contrastando com o comportamento 

contido e monótono de Laizan (imagens 67 a 69). A alternância de vestidos tem, também, a função 

narrativa de assinalar intervalos temporais. Por várias vezes, é através dos vestidos de Laizan que 

é possível perceber que houve um salto temporal, pois tudo é contínuo – o local, as personagens, 

o som – a não ser o vestido de Laizan, que muda de um plano para o outro (imagens 73 a 76). 

Esta saturação das cores é evidente nos planos do quarto de hotel onde os dois se começam a 

encontrar (Brunette, 2005: 91-92). Quanto à edição, os múltiplos jump-cuts usados na sequência 

que mostra Laizan a visitar, pela primeira vez, no quarto de hotel que este alugou para trabalharem 

nos seus textos, articulam a imagem com os sentimentos da personagem. A reticência e a 

dificuldade de Laizan em dirigir-se ao quarto de hotel é evidenciada pelos constantes planos em 

surge a caminhar ora numa direção, ora noutra, ora a subir as escadas oras a descê-las. Quando 

Laizan sai do quarto e se despede de Mouwan este diz-lhe: “Pensava que não virias.”71. Laizan 

responde: “Não sere mos como eles.”72 (imagens 70 a 72). Apesar de se ter deslocado até ao 

hotel para se encontrar com ele, ape sar da crescente intimidade, ambos insistem em evitar uma 

aproximação amorosa. 

 
69 長衫 coeng4 saam1 (jtp); 长衫 chángshān (pn). Termo usado em Hong Kong, popular no ocidente (inglês: cheongsam).  
70 旗袍 kei4pou4 (jtp); qípáo (pn). Com o passar do tempo, e a influência da China continental, passou a ser usado o termo do chinês 

mandarim em Hong Kong, com a leitura cantonesa. 
71 “我沒想過你會來” (Wong & Wong, 2000: 00h54m50s). TdA.  
72 “我們不會跟他們一樣的” (Wong & Wong, 2000: 00h54m50s). TdA.  

Imagem 70, 71 e 72. Wong & Wong, 2000: 00h53m52s. 

Imagem 67. Wong & Wong, 2000: 

00h01m20s. 

Imagem 68. Wong & Wong, 2000: 

00h13m30s. 

Imagem 69. Wong & Wong, 2000: 

00h53m48s. 
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Neste filme, tal como em “A História de A Fei», é possível identificar características do 

estilo de Antonioni, nos movimentos de câmara, no retrato dos objetos, mas, sobretudo , no uso 

do espaço vazio. Este elemento convida, novamente, a uma comparação com o filme «L’Eclisse», 

de Michelangelo Antonioni. Em “A História de A Fei», a representação da cidade de Hong Kong 

enquanto um espaço vazio e deserto, contribui para a ideia de isolamento das personagens; o 

mesmo acontece nas ruas do bairro habitacional de Vittoria, nos subúrbios de Roma (imagens 9 

a 11, ver p. 15). Em “Disponível para Amar», o espaço vazio é interior, e não urbano (imagens 77 

a 79). Existe, também, uma preocupação com detalhes e objetos, que, em ambos os filmes, são 

destacados objetos em planos de pormenor – relógios, espelhos, livros, candeeiros, molduras, 

cinzeiros; também em «L’Eclisse» os objetos são retratados com a mesma delicadeza (imagens 

80 a 82).  

  Imagem 73 e 74. Wong & Wong, 2000: 00h34m30s. 

   Imagem 75. Wong & Wong, 2000: 00h56m27s.                   Imagem 76. Wong & Wong, 2000: 00h57m41s. 

Imagem 77. Wong & Wong, 2000: 

00h11m23s. 

Imagem 78. Wong & Wong, 2000: 

00h54m50s. 

Imagem 79. Wong & Wong, 2000, 

01h04m47s. 
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A música constitui, novamente, um elemento fulcral e indispensável na estilização do filme. 

Além do tema de Shigeru Umebayashi que caracteriza as sequências lentas e pontua todo o filme, 

destaca-se, em primeiro lugar, a banda sonora original de Michael Galasso, pela gravitas que as 

suas composições conferem ao filme – sendo disso exemplo a sequência final, que retrata Mouwan 

a esconder o seu segredo para sempre (Wong & Wong, 2000: 01h29m49s). Em segundo lugar, 

destaca-se o uso de vários temas sul-americanos interpretados por Nat King Cole – «Aquellos Ojos 

Verdes», da autoria dos músicos cubanos Adolfo Utrera e Nilo Menéndez; «Te Quiero Dijiste», da 

autoria da cantora mexicana Maria Grever; «Quizas, Quizas, Quizas» da autoria do músico cubano 

Osvaldo Farrés; «Maria Elena», da autoria do compositor mexicano Lorenzo Barcelata; e 

«Solamente Una Vez», da autoria do cantautor mexicano Agustin Lara. Estes temas musicais 

começam a surgir no filme para acompanhar o crescente envolvimento de Laizan e Mouwan. Mais 

uma vez, as escolhas musicais espelham uma realidade global, uma realidade que ultrapassa 

Hong Kong, cujo ambiente multicultural e transnacional é, através delas, representado. 
 

4.4. Conclusão 

 Os três filmes analisados têm a busca interminável pelo amor, a passagem implacável do 

tempo, bem como as mudanças que a passagem do tempo provoca nas relações interpessoais e 

nos ambientes como temas principais. As relações falhadas, os desencontros, a constante 

lembrança do tempo e a promessa de fuga para um outro lugar, são elementos comuns às três 

histórias. O facto de as personagens parecerem, cada uma delas à sua maneira e no seu contexto, 

recusar assumir os seus verdadeiros sentimentos, debatendo-se no seu comportamento relacional 

com os outros, faz com que o sentimento predominante dos filmes seja a frustração. A recusa do 

amor não deixa espaço para a esperança, e o peso dessa decisão abre caminho à gravidade e 

circunspeção. O final de “A História de A Fei» é o mais fatalista; o de «Floresta de Cung Hing», o 

mais leve e esperançoso. O final de «Disponível para Amar», o filme que encerra o corpo de filmes 

Imagem 82. Wong & Wong, 2000, 

01h19m47s. 

Imagem 80. Wong & Wong, 2000: 

00h08m29s. 

Imagem 81. Wong & Wong, 2000: 

00h20m28s. 
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selecionado, parece colocar a história até aí narrada e os temas abordados em perspetiva, através 

das imagens da visita de estado de Charles de Gaulle ao Príncipe Norodom Sihanouk, no Cambodja, 

bem como do templo milenar de Angkor Wat, local escolhido por Mouwan para concretizar o 

costume antigo de proteção do seu segredo (imagens 83 a 91). A importância histórica e a 

imponência do monumento relembram o espectador de que existe uma realidade e um tempo 

mais alargado: a realidade e o tempo da história do mundo. Este olhar alargado reduz a 

importância dos problemas pessoais das personagens à insignificância. O sofrimento é, afinal, 

intrínseco à condição humana – um exercício de evasão semelhante, na sua intenção e função, 

ao reenquadramento de Hou em paisagens ou situações aparentemente secundárias, em 

sequências que retratam incidentes violentos ou assuntos políticos.   

As diferentes influências de Wong, desde o cinema, à literatura e à música, nacional e 

internacional conferem ao seu trabalho um caráter distinto – no cinema o género gangster (afei) 

e Antonioni; na literatura, Liu Yinchang, Manuel Puig, e Haruki Murakami; na música, o rock 

americano, música popular latina e pan-asiática. Estas influências múltiplas de Wong resultam da 

multiculturalidade que caracteriza Hong Kong. Apesar disso, o seu cinema teve mais sucesso no 

estrangeiro do que em Hong Kong, o que acrescenta à complexidade de situar e definir o realizador. 

O estilo de Wong é marcado pelo ecletismo e heterogeneidade, que conjugam o oriente e o 

Imagem 83 a 91. Wong & Wong, 2000, 01h29m11s. 
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ocidente, o local e o global, o literário e o cinematográfico (Teo, 2005: 9). Assim, pode dizer-se 

que o cinema de Wong é transnacional desde a estética, ao público e à produção. O vocabulário 

crítico parece não se adaptar à definição de Wong e do seu trabalho, no que diz respeito à 

nacionalidade, identidade e cultura. Dizer que é um realizador chinês não é suficientemente 

concreto. Pode dizer-se que é um realizador de Hong Kong, ou então um realizador chinês de 

Hong Kong – talvez a última designação seja a mais politicamente correta, tal como defendem 

Teo e Provencher. Pode dizer-se, também, que o cinema de Wong é um cinema transnacional, 

quer devido às suas influências estrangeiras, quer ao seu público internacional.  

  



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

 

Cinemas chineses: nacionais ou transnacionais?
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A questão da identidade nacional é complexificada pelas “afiliações dos cidadãos a outras 

formações identitárias locais e transnacionais”1. Estas diferentes afiliações provocam esforços de 

contenção e supressão por parte dos estados, que necessitam do apoio maioritário das populações 

– a sua fragmentação identitária representa uma ameaça à estabilidade e manutenção estatal –, 

na tentativa de uniformização de uma identidade nacional que os sustente. No caso chinês, como 

foi discutido ao longo do presente estudo, existem múltiplas afiliações distintas entre a população, 

de caráter étnico e cultural, bem como histórico e político. Consequentemente, o governo da 

República Popular da China tem feito esforços continuados de integrar os territórios de Taiwan e 

Hong Kong, e as respetivas populações na cultura oficial do estado chinês. Ainda assim, tem 

existido uma resistência local nos dois territórios a essa integração. As culturas e formas de artes 

locais expressam essa resistência, nomeadamente, o cinema. O cinema nacional chinês e a sua 

subdivisão em três cinemas, nomeadamente, o da China continental, o de Taiwan e o de Hong 

Kong são prova disso.  

Além das diferenças internas que caracterizam o cinema chinês e o distinguem em vários 

cinemas, a globalização dos meios de produção, distribuição e exibição, ao longo da segunda 

metade do séc. XX, veio complexificar a questão do cinema nacional chinês. Por um lado, a 

globalização do cinema pode trazer consigo uma erosão das especificidades nacionais; por outro, 

como Lu destaca, pode reforçar o sentimento de identidade cultural (Lu, 1997: 16-17). No caso 

chinês, a globalização permitiu que os realizadores das várias origens chinesas conseguissem 

financiar os seus filmes com capital estrangeiro, ultrapassando, por um lado, os constrangimentos 

políticos internos da China, e, por outro, os interesses comerciais dos estúdios, conquistando, 

assim, uma maior liberdade artística e chegando a novos públicos. Os filmes de Zhang Yimou, de 

Hou Hsiao-hsien e Wong Kar-wai são exemplo disso. O primeiro filme da Trilogia de Zhang Yimou, 

«Sorgo Vermelho», é uma produção exclusivamente chinesa, do Estúdio de Xi’an; o segundo filme, 

«Judou», é uma coprodução sino-japonesa, resultado da cooperação entre a Corporação Nacional 

de Cinema, o Estúdio de Xi’an e o grupo de cinema e média japonês Tokuma; por fim, «Lanternas 

 
1 “(…) this individual national identity is complicated by citizens’ affiliations to other local and transnational identity formations, 
including region, class, race, religion, gender, and sexuality, to name but a few.” (Berry & Farquhar, 2006: 6-7). 
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Vermelhas»,  é uma coprodução entre a China continental, Taiwan e Hong Kong, resultado da 

cooperação entre a Era Internacional e a Corporação Nacional de Cinema – destaca-se o facto de  

Hou Hsiao-hsien ter sido um dos produtores. Por sua vez, os primeiros dois filmes da Trilogia de 

Hou Hsiao-hsien, Beiqing Chengshi e “Drama, Sonho, Vida», são produções exclusivamente 

taiwanesas, produzidas por Chiu Fusheng na Era Internacional; o terceiro filme, «Boa Gente», é 

uma coprodução entre Taiwan e o Japão, produzida por Mizuno Katsushiro. Por fim, todos os 

filmes de Wong Kar-wai são produções de Hong Kong, das produtoras independentes de Wong, a 

Jet Tone Productions e a In-Gear. Contudo, os seus filmes foram amplamente distribuídos e 

exibidos a nível internacional, destacando-se o sucesso no mercado estado-unidense, contando 

com o apoio da Rolling Thunder e da Miramax pela mão de Quentin Tarantino.  

Além da produção, também o percurso nos festivais e a receção internacional do trabalho 

destes realizadores merecem menção. A filmografia selecionada marca a entrada dos cinemas da 

China continental, de Taiwan e de Hong Kong, pela mão de Zhang Yimou, Hou Hsiao-hsien e Wong 

Kar-wai, no panorama do cinema internacional – «Sorgo Vermelho» conquistou o Urso de Ouro, 

no Festival de Berlim; «Judou» foi nomeado para a Palme d’Or, no Festival de Cannes e para o 

Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, nos Prémios da Academia; «Lanternas Vermelhas» recebeu o 

Leão de Prata, no Festival de Veneza, e foi nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro no 

Prémios da Academia; Beiqing Chengshi conquistou o Leão de Ouro, no Festival de Veneza; 

“Drama, Sonho, Vida» venceu o prémio do júri no Festival de Cannes; «Boa Gente» foi nomeado 

para a Palme d’Or; «Floresta de Cung Hing» foi premiado no Festival de Estocolmo; «Disponível 

para Amar» recebeu o prémio de Melhor Ator e o Grand Prix Technique no Festival de Cannes, e 

foi nomeado para Melhor Filme Estrangeiro nos BAFTA. O sucesso internacional do trabalho destes 

realizadores, como foi dito, permitiu que ultrapassassem obstáculos internos e conquistassem 

uma maior liberdade artística. Essa liberdade deve-se, também, a fatores internos, nomeadamente, 

os movimentos de crítica cultural na China continental dos anos 70 e 80, o fim da lei marcial em 

Taiwan, em 1987, e o caráter liberal e internacional de Hong Kong – refletindo-se nas respetivas 

produções artísticas.  

Como foi discutido nos três capítulos que compõem o presente estudo, o cinema de Zhang 

Yimou, Hou Hsiao-hsien e Wong Kar-wai apresentam uma versão da história própria e distinta, 

fundadora das identidades nacionais da China continental, de Taiwan e de Hong Kong – “a nação 
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existe, até um certo ponto, por ser narrada”2. Zhang Yimou, na Trilogia Vermelha, narra uma 

história que progride da superação para a frustração e o pessimismo. Enquanto «Sorgo Vermelho» 

é uma história de superação e esperança, «Judou» apresenta uma realidade de frustração e 

impotência, que atinge o seu cúmulo em «Lanternas Vermelhas», onde a realidade retratada é 

totalmente hermética, castradora e implacável. Esta progressão fatalista representa uma crítica ao 

confucionismo. O otimismo de «Sorgo Vermelho» na superação da tradição vai dando lugar, 

gradualmente, a um pessimismo avassalador em «Judou» e «Lanternas Vermelhas», onde a 

tradição confucionista é representada através da presença e do julgamento da família alargada, 

do culto aos antepassados, da hierarquia patriarcal, da importância do filho primogénito, da 

piedade filial, da subjugação da mulher, das tradições rígidas e do sistema feudal. Zhang Yimou 

apresenta ao espectador uma abordagem da história chinesa, centrada numa crítica ao 

confucionismo e narrada da perspetiva da mulher subjugada.  

Por sua vez, Hou Hsiao-hsien, na «Trilogia de Taiwan», narra a história negada pelo Partido 

Nacionalista Chinês em Taiwan, abordando a ocupação japonesa, a transição para o governo 

nacionalista e o período do Terror Branco. Os seus filmes, através de narrativas centradas em 

famílias e nas suas experiências pessoais durante esses eventos históricos, constroem a memória 

coletiva da população sobre o seu passado histórico, que lhes era negada até então. Hou Hsiao-

hsien apresenta ao espectador uma versão da história própria da população de Taiwan, através 

de uma perspetiva especificamente local sobre os acontecimentos históricos – dando voz à 

população taiwanesa e expressão à experiência taiwanesa. Essa experiência taiwanesa é definida 

pelas afiliações da população, bem como pelas especificidades locais e acontecimentos históricos 

que distinguem a experiência da população taiwanesa, distinta da continental e da de Hong Kong. 

Por fim, Wong Kar-wai, nos três filmes selecionados para o presente estudo, apresenta Hong Kong 

enquanto espaço multicultural e dinâmico onde as suas personagens se cruzam e procuram 

incansavelmente a sua identidade. Essa procura pela identidade espelha a situação de Hong Kong. 

O seu passado histórico marcado pela colonização inglesa e pela subsequente integração na 

República Popular da China como Região Autónoma Especial, aliado à resistência da população a 

essa integração, evidente nos protestos que têm tido lugar atualmente, demonstram a cisão 

identitária entre a população de Hong Kong e a população chinesa.  

 
2 “(…) the nation exists to some extent because it is narrated.” (Berry & Farquhar, 2006: 6). 
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Assim, cada um dos cinemas de Zhang Yimou, Hou Hsiao-hsien e Wong Kar-wai 

pertencem a contextos históricos, políticos, culturais e linguísticos distintos, apesar de todos 

poderem ser considerados cinemas chineses. A pluralização do cinema chinês torna-se necessária 

para abranger a sua diversidade. Cada um dos três cinemas invoca uma história, uma identidade 

e uma nacionalidade distintas. É impossível conceber o cinema chinês enquanto um cinema único 

e circunspeto – essa conceção implica a supressão das diferenças internas. O cinema chinês 

desafia as categorizações da teoria do cinema nacional, enquadrando-se em várias: “cinema do 

terceiro mundo”, “cinema totalitário”, “cinema artístico”, “sucessos comerciais asiáticos”, 

“cinema de estado-nação” (Crofts, 1993; Zhang, 2004). Esta facilidade em enquadrar os vários 

cinemas chineses em várias categorias do cinema nacional é reveladora do seu caráter plural e 

diverso, ultrapassando o âmbito do modelo nacional.  

Em «Transnational Chinese Cinemas», Sheldon Lu defende que “o estudo dos cinemas 

chineses deve transformar-se no estudo de filmes transnacionais” (Lu, 1997: 25). Berry e Farquhar 

recomendam uma abordagem transnacional, não enquanto ordem homogeneizadora, mas como 

uma “arena maior, conectando diferenças e especificidades regionais, nacionais e locais”, na qual 

o cinema é compreendido como parte integrante de uma formação cultural “aberta, múltipla, 

contestada e dinâmica” (Berry & Farquhar, 2006: 5). O cinema chinês é um veículo dessas 

especificidades e diferenças – justificando, assim o seu papel preponderante na mudança de 

paradigma no estudo no cinema nacional. O modelo nacional aplica-se ao caso chinês, não numa 

conceção fechada e circunscrita, mas numa conceção aberta, inclusiva e plural, que abarque e 

considere vários cinemas nacionais, em vez de um único. Por outro lado, a diversidade dos 

cinemas chineses, associada à globalização da indústria e dos meios cinematográficos, colocam 

o caso chinês no centro do debate do modelo transnacional. 
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