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Introdução 

 

 

 Poderá afigurar-se como despropositado associar o nome de Buster Keaton ao 

surrealismo, tais as diferenças que, à primeira vista, separam o comediógrafo americano 

de qualquer um dos escritores e artistas conotados com a estética surrealista. No 

entanto, em 1924, ano em que vieram a público as longas-metragens Sherlock Jr. e The 

Navigator, aparece o Primeiro manifesto do surrealismo, da autoria de André Breton, 

no qual este procurou sistematizar diversas manifestações e tendências dispersas em 

obras publicadas por si próprio e por outros escritores. Portanto, Keaton encontra-se no 

auge do seu período criativo quando o movimento surrealista dá os primeiros passos e 

começa a transformar-se naquela que viria a ser, provavelmente, a vanguarda artística e 

cultural mais influente do século passado.  

 Mas que poderão ter em comum uma elite de escritores e artistas franceses e um 

autor de “comédias físicas”, que fez a sua formação no teatro de variedades americano? 

Fará sentido estabelecer paralelismos entre obras de arte marcadas pela sofisticação e 

pela subjectividade, e os filmes de Pamplinas, onde impera o realismo e uma certa 

simplicidade, e até redundância, de fórmulas? Ou, se nos cingirmos ao campo do 

cinema, poderemos comparar qualquer filme surrealista, nomeadamente as primeiras 

fitas de Luis Buñuel, com as longas-metragens de Keaton?  

 Falemos claro: Buster Keaton não se insere no surrealismo. Embora 

contemporâneo do movimento, ao longo do seu percurso como realizador independente, 

nunca, presumivelmente, terá ouvido falar na palavra; e, se porventura tal acontecesse, o 

conceito não lhe despertaria qualquer entusiasmo: “Keaton always refused to identify 
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himself as an artist, preferring to be regarded as a technician of laughter, a master of 

pratfalls. To Keaton, which attended school one day in his entire life, artists were people 

with an education” (Dardis, 1979: ix). O actor-realizador foi toda a vida um “palhaço 

pobre”, desejando simplesmente provocar o riso nos filmes que realizou e/ou 

interpretou. Por outro lado, o movimento surrealista tem origem em França, num 

período em que se afirmam outras vanguardas europeias, e encontra apenas eco na 

cultura americana depois da segunda guerra mundial. Nessa altura, devido à emigração 

de membros destacados do movimento, estabelece-se nos Estados Unidos por via do 

expressionismo americano, que mais não é, em grande medida, que um outro 

surrealismo, ou um surrealismo que ganha forma num contexto diferente
1
. 

Contudo, muitas sequências dos filmes de Keaton decorrem de uma utilização 

de processos semelhantes aos processos que se encontram igualmente subjacentes à 

concepção de uma obra de arte surrealista, seja ela pictórica, literária ou 

cinematográfica. Será ao nível desses processos que poderemos falar de surrealismo nos 

seus filmes, precisamente porque deles resultam momentos, ou mesmo longos passos, 

com características surrealistas. Além disso, há temas comuns aos surrealistas e a Buster 

Keaton, que se tornam obsessivos em ambos os casos, como acontece com o caso da 

excessiva mecanização do mundo ou da visão romântica acerca das relações amorosas. 

E, resultando da conjugação de todos estes elementos, há mesmo algumas longas-

metragens que, embora se trate de casos isolados, se encontram mergulhadas numa 

atmosfera surrealizante do princípio ao fim, designadamente Go West e Sherlock Jr.   

Não obstante, as marcas presentes nesses filmes assumem sempre uma natureza 

diferente da que é habitual encontrarmos em obras de arte genuinamente surrealistas, 

                                                           
1
 Ver a este respeito o livro de Daniel Belgrad: The culture of spontaneity: improvisation and the arts in 

postwar America. 
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porque o realizador parte sempre de narrativas construídas com base num profundo 

sentido da realidade. Os seus filmes são, antes de tudo o mais, comédias burlescas com 

elevadas doses de realismo, que se enquadram na época do cinema clássico americano. 

Inclusivamente nos dois casos mencionados, Go West e Sherlock Jr., passíveis de serem 

qualificados de surrealistas, sobretudo pelo que concerne ao modo como o real e o 

onírico neles se misturam, o primeiro porque devido ao absurdo do argumento dá a 

sensação de decorrer num universo irreal, o segundo porque grande parte da história se 

desenvolve de facto dentro de um sonho, existe uma deliberada preocupação em 

construir narrativas realistas logo desde o início, que atribuam plausibilidade aos 

acontecimentos e tornem credíveis aos olhos do espectador os momentos mais 

improváveis que se vão progressivamente inserindo ao longo do filme. Neste sentido, 

Robert Knopf atribui aos gags uma função nuclear: 

 

The gag structure and narrative structure of the films operate on 

entirely different planes. Narrative structure develops horizontally, with 

one sequence building upon the next. Gags accumulate vertically – one on 

top of the other – each “step” in a gag repeating a step, culminating in a 

climatic gag that usually consists of a variation on its predecessors. 

                                                                               (Knopf, 1999: 12) 

 

 

 É, pois, por meio dos gags que os momentos de surrealismo se 

estabelecem nos filmes: 

  

Keaton‟s classicism sustains the “reality” that his gags and stunts 

challenge and ultimately undermine. When vaudeville and classical 

Holywood cinema meet in Keaton‟s films, the classical Hollywood style 

exposes the latent surrealism in vaudeville.  

     (Knopf, 1999: 17) 
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Há longas-metragens que se mostram logo à partida absurdas e nem por isso 

deixam de conservar o registo clássico de que fala Robert Knopf, expresso no 

desenvolvimento de narrativas densas, particularmente em função da meticulosidade 

com que nos são caracterizadas personagens, retratados ambientes e reconstituídas 

épocas históricas ou contextos sociais. Mesmo nas curtas-metragens, onde as narrativas 

estão longe de apresentar a consistência das grandes produções, há factores que sustêm 

os filmes num plano objectivo, onde o sentido da realidade objectiva quase nunca se 

perde. É basicamente dessa realidade, metamorfoseada, que Buster Keaton parte em 

direcção ao surrealismo, como diz Maria Amorim, em Utopia e Surrealidade em Buster 

Keaton: 

 

É neste deslocamento operado sobre o próprio real, no revelar e 

actualizar das analogias que nele se encobrem, numa transposição fluida entre o 

actual e o virtual, numa passagem livre entre o universo do concreto e o espaço 

da ilusão, que se institui a surrealidade de Keaton. 

                                                                                               (Amorim, 2003) 

 

 

Ou, nas palavras de Nuno Barbosa: 

 

(...) a dimensão surrealista nos filmes de Keaton nasce e ganha força 

a partir de um forte trabalho de base realista. 

                                                                                     (Barbosa, 2003) 

 

 

Robert Knopf, como se pode deduzir das citações feitas anteriormente, impõe 

quase uma fronteira entre aquilo que nos filmes de Buster Keaton se insere no contexto 
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do cinema clássico americano e as sucessões de gags, subsidiárias da experiência do 

actor como artísta de vaudeville. Com efeito, se quisermos perceber as influências que 

Buster Keaton transporta para os seus filmes, será importante levarmos em linha de 

conta alguns dados da sua biografia, relativos a esses anos de formação. 

Buster Keaton, de nome verdadeiro Joseph Frank Keaton, nasce em 1895, em 

Pickway, Kansas, no seio de uma família ligada às actuações em medicine shows. Os 

pais, Joe e Myra Keaton, cedo criaram o seu próprio espectáculo ambulante, viajando de 

povoação em povoação ao longo do oeste americano. Cerca de 1890, trocam a vida 

itinerante pelos palcos do vaudeville. Por volta dos quatro anos de idade, o futuro 

cineasta começa a participar nos números protagonizados por Joe Keaton, que Myra 

Keaton acompanhava ao saxofone, e com o passar do tempo transforma-se na atracção 

principal dos Three Keatons (Joe, Myra e Buster), mais tarde Five Keatons, após o 

nascimento d os irmãos Harry e Louise.  

O espectáculo consistia basicamente numa espécie de jogo do gato e do rato, 

perpetrado por Joe e Buster, que, correndo em volta do palco, se perseguiam 

mutuamente, pregando partidas um ao outro e agredindo-se, por vezes com bastante 

violência. As perseguições culminavam quase sempre com Joe Keaton a lançar o filho 

contra várias zonas do cenário. Em My Wonderful World of Slapstick, Buster Keaton dá-

nos uma ideia dessas actuações:  

 

Meanwhile, as I grew older, our act became progressively rougher. 

The act started with Pop coming out alone and announcing that he would 

recite. Sometimes he said he would sing a beautiful song. Ignoring him, I 

would carefully sweep off the table, then appear to see something that wasn‟t 

there. Picking up this imaginary object with my cupped hand, I examined it 

and then put it down on another part of the table. This distressed Pop. 

Stopping his singing or reciting, he moved the invisible thing back to the 
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place where I‟d picked it up. I‟d move it to where I wanted it, He‟d move it 

back. That went on with our rage mounting until we were fighting wildly, 

blasting, kicking, punching, and throwing one another across the table and all 

over the stage.  

                 (Keaton and Samuels, 1982: 33 e 34)     

 

 

Buster Keaton nunca sorria durante tais actuações, num imenso esgar de 

contenção forçada, treinado ao longo dos anos, o que levava o público a tomar por 

genuína a teatralização. Era isso, juntamente com a aparente violência física, que 

parecia estimular a curiosidade dos espectadores, o que viria a tornar famosa em todo o 

país a família Keaton. Desde a mais tenra infância até aos dezoito anos de idade, a vida 

de Buster resumiu-se em grande parte ao mundo do vaudeville. Foi, portanto, em 

primeiro lugar, nesse meio, nos palcos e nos bastidores dos teatros de variedades, que 

fez toda a sua formação pessoal e artística.  

Em Março de 1917 parte para New York e conhece Roscoe “Fatty” Arbuckle. 

“The most important day in Buster Keaton‟s life occured as result of a chance meeting 

in the street with Roscoe “Fatty” Arbuckle on a rainy day”, regista Tom Dardis, em 

Keaton The Man Who Would’t Lie Down (Dardis, 1979: 30). Buster Keaton deve a 

Arbuckle praticamente tudo o que aprendeu sobre cinema, incluindo o trabalho com 

uma câmara de filmar. Durante alguns anos, participa em várias curtas-metragens 

realizadas por Arbuckle, antes de iniciar uma carreira independente, a partir de 1919. 

Até aos anos trinta, dirige dezanove curtas-metragens e onze longas-metragens, que o 

consagram como um dos nomes mais importantes na história da comédia clássica 

americana, a par de Charlie Chaplin ou Harold Lloyd. 

A passagem pelo vaudeville tornou-se determinante na sua formação como actor 

num sentido muito alargado, porquanto os atributos mais importantes que distinguimos 
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nas personagens representadas por Buster Keaton se materializam ou encontram já em 

gestação ao longo dos anos em que contracenou com Joe Keaton. Desde muito cedo 

aprende a controlar as expressões faciais, dando origem àquela que será para todo o 

sempre a sua imagem emblemática. No vaudeville aprende igualmente a resistir às 

quedas e treina o tipo de proezas físicas arriscadas, comuns a quase todos os gags que 

pôs em prática, de tal forma que o actor parece ter sido o único, de entre os grandes 

nomes da comédia clássica americana, que não usava duplos.  

Ainda ao vaudeville, Buster Keaton terá ido buscar inspiração para algumas das 

sequências que mais tarde filmou. Assim, na curta-metragem The Playhouse, aparece a 

tocar todos os instrumentos de uma orquestra, replicando-se a si próprio nos vários 

músicos, imagem que nos recorda as actuações com Joe Keaton, quando os dois 

apareciam disfarçados exactamente da mesma maneira, como se fossem feitos à imagem 

um do outro. Outro exemplo, entre muitos outros possíveis: em Steamboat Bill Jr., o 

herói, durante a sequência da fuga ao tornado, sobe a um palco, corre uma cortina em 

volta e desaparece misteriosamente, truque de prestidigitação que faz referência às 

actuações de Harry Houdini e outros mágicos da época.  

Foram múltiplas e significativas as influências que Buster Keaton recebeu desse 

meio, quer como artista nele formado, quer através das actuações de outros artistas. 

Contudo, a passagem pelo vaudeville não constituirá razão suficiente para explicar a 

existência de momentos surrealistas nos seus filmes. Afinal, outros grandes nomes da 

comédia clássica americana fizeram escola no vaudeville, nomeadamente, Charlie 

Chaplin (no Music Hall britânico), Harry Langdon ou os Marx Brothers. D. Travis 

Stewart, em No Applause – Just Throw Money, ao realizar uma estimativa para o filme 

The Wizard of Oz (1939), conclui que praticamente todos os actores e actrizes principais 
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desse filme passaram pela mesma escola. O vaudeville revela-se, assim, determinante na 

formação das primeiras gerações de actores que transitaram para o cinema.  

Por outro lado, coloca-se a possibilidade de descobrirmos momentos 

potencialmente surrealistas nos filmes de Charlie Chaplin, do mesmo modo que nos 

filmes de Harold Lloyd (um dos poucos nomes da comédia muda americana que não 

sofreu uma influência directa do vaudeville), igualmente que em Keaton
2
. E não será 

por acaso que os surrealistas admiravam quase toda a comédia americana dos 

primórdios, desde Mack Senett aos Marx Brothers. No entanto, acredito que em Buster 

Keaton esses momentos se tornam mais recorrentes e qualitativamente superiores (isto 

é, genuinamente surrealistas e facilmente equiparáveis ao surrealismo ao nível dos 

processos utilizados). Neste particular, só poderá comparar-se-lhe Harry Langdon, nos 

filmes do qual nos vemos, constantemente e de forma súbita, empurrados para um 

universo ficcional, por meio de sequências que, em contrapartida, provêm do próprio 

enredo fílmico, de onde partimos e onde regressamos continuamente (tal como em 

Keaton, mas de maneira diferente da que acontece em Keaton).  

 Colocando de parte a influência do vaudeville, resta-nos, tendo sempre em 

consideração a biografia de Buster Keaton, os anos de colaboração com Roscoe 

Arbuckle. A influência de Roscoe Arbuckle ter-se-á feito sentir em diversas vertentes, 

sendo notória no que respeita à construção de gags. Se assumirmos a priori, como já 

denfendi, que é essencialmente por meio dos gags que os momentos de surrealismo se 

estabelecem nos filmes, concluímos como essa influência se revela importante para o 

tema desta dissertação, tornando-se por isso inevitável a sua abordagem, embora não de 

                                                           
2
 Por exemplo, Robert Sklar afirma a propósito de algumas curtas de Chaplin: “Chaplin introduced yet 

another form of magical transformation, extended from the Tramp to the animate and inanimate world. 

Material objects and even living things become magically adaptable in his hands” (Sklar, 1994 :113). 
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forma exaustiva, pois interessa-nos principalmente sublinhar aquilo que Buster Keaton 

foi buscar às curtas-metragens de Roscoe Arbuckle, no que respeita ao modo como os 

gags se desenvolvem e estruturam nos filmes. 

Face ao exposto, irei dividir esta dissertação em três partes. Na primeira, 

pretendo identificar elementos surrealistas nas longas-metragens de Buster Keaton, ao 

mesmo tempo que tentarei tornar explícitos os processos através dos quais esses 

elementos se constituem nos filmes, processos esses que são também indissociáveis da 

forma como Keaton os compõe. A segunda parte encontra-se intimamente ligada à 

primeira e centra-se, quase na totalidade, em Go West, filme que destaco por me parecer 

a mais sugestiva de todas as longas-metragens do realizador em relação à temática desta 

dissertação. Através da análise desse filme, tentarei demonstrar que os momentos de 

surrealismo se inserem progressivamente nas grandes narrativas de Keaton, tornando-se 

delas elementos estruturantes. Na terceira parte, integralmente dedicada às curtas-

metragens do realizador, espero poder também identificar passos surrealizantes, embora, 

muitas vezes, de uma natureza diferente daqueles que encontramos nos filmes longos. 

Tomarei como exemplo a curta-metragem The Blacksmith, de forma a destacar 

semelhanças e diferenças relativamente às longas-metragens, no intuito de, ao mesmo 

tempo, encontrar um fio comum ao tipo de gags presentes nos filmes curtos, sendo, uma 

vez mais, principalmente através desses gags que os momentos de surrealismo se 

concretizam.   
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1. O surreal no real 

 

 

The surrealist cut is the deepest. 
                   Paul Hammond 

 
 
 

La liberté commence où naît le merveilheux. 
              Louis Aragon 
 

 

 

 

Será possível identificarmos marcas surrealistas nas longas-metragens de Buster 

Keaton. Os desvios às narrativas, que nos transportam subitamente para um plano 

maravilhoso, as mudanças bruscas nos acontecimentos, agudizando situações até ao 

absurdo ou introduzindo na acção elementos ou personagens que a tornam insólita, 

apontam nesse sentido. Ou, se atentarmos na forma como Buster Keaton manipula os 

objectos, podemos recordar certo tipo de representações, comuns em obras de arte 

surrealistas, onde aqueles são esvaziados da função utilitária que lhes está inerente. Ou 

ainda a excentricidade do herói keatoniano, que acentua a estranheza das suas acções e 

comportamentos, também devido ao automatismo e às objectificações
3
 que o 

impersonalizam. Os filmes longos de Buster Keaton caracterizam-se, antes de mais, por 

um acentuado realismo e uma coerência narrativa impecável, enquadrando-se 

                                                           
3
 Reporto-me não só aos momentos em que o actor faz lembrar um objecto entre objectos, mas 

também ao seu rosto inexpressivo e à rigidez da sua figura.  
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perfeitamente no contexto do cinema clássico americano, no entanto, vêem-se também 

percorridos por momentos que desestabilizam essa continuidade narrativa e que 

caracterizo à partida como surreais. 

Em Go West, esses momentos apresentam maior incidência, intensificando-se 

com o passar do tempo e tornando-se prevalentes desde o início até ao final do filme. 

Irei, por isso, reservar a análise de Go West para a segunda parte desta dissertação, ao 

ver nele um exemplo paradigmático do que pretendo demonstrar. À semelhança de Go 

West, há quatro longas-metragens onde o onírico se insere plenamente no quotidiano, e 

onde real e imaginário se misturam num todo coeso, quer isso aconteça em 

determinadas sequências, quer no conjunto definitivo. Refiro-me a Sherlock Jr., The 

Navigator, Seven Chances e Steamboat Bill, Jr. Em todos estes filmes subsistem vários 

aspectos originários das curtas-metragens de Buster Keaton, o que considero pertinente 

registar desde logo, por duas razões essenciais: em primeiro lugar, muitos dos motivos 

presentes nas curtas-metragens reaparecem nestes e noutros filmes longos, tendo por 

base concepções semelhantes; em segundo lugar, alguns processos utilizados nos filmes 

curtos conduzem a esses momentos que tenho vindo a referir e julgo poder conectar ao 

surrealismo.    

Isto torna-se patente nas duas sequências mais enigmáticas de Sherlock Jr., nas 

quais o detective, servindo-se de truques de prestidigitação que executa com a ajuda de 

Gillette, uma outra espécie de Dr. Watson, escapa ao bando de ladrões. Na primeira, 

salta por uma janela e transforma-se em mulher: do lado oposto encontra-se uma caixa 

estrategicamente colocada que acondiciona um vestido; o detective lança-se de cabeça 

contra a janela, trespassando a caixa e surgindo disfarçado quando cai na rua. Na 

segunda, preso num beco sem saída, com o caminho obstruído por um dos ladrões, corre 

em direcção a Gillette e salta para dentro da mala aberta que este segura: Sherlock Jr. 
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desaparece e Gillette abandona calmamente o local; Sherlock Jr. sai por uma porta 

aberta na vedação, que esconde um compartimento. Como Henry Jenkins afirma:  

 

In fact, Keaton performs two kinds of tricks in Sherlock Jr. First, there 

are the tricks he performs for the camera, his pool table tricks, his acrobatic 

stunts (including breaking his neck when water from a spout pours down on 

him, knocking him to the ground), his trick motorcycle riding, his quick-change 

act, and his demonstration of stock comic turns, such as the sticky paper act or 

slipping on a banana peel. Here Keaton wants us to watch his performance 

unfold in continuous space and time so that there can be no escaping our 

awareness of his mastery. Second, there are the tricks Keaton performs with the 

camera, special effects such as the doubling of Keaton as he slips into dream or 

the transformation of the cast of Hearts and Pearls into their real world 

counterparts or editing tricks such as the rapid transformation of space as 

Keaton struggles to get a foothold in the movie world. Here Keaton wants us to 

be fully aware of the camera manipulation, to recognize that the camera can 

make us see things that could not possibly occur.                                                       

                                                                             (Jenkins, 1997: 46 e 47) 

 

 

Este excerto constitui uma súmula dos gags presentes em Sherlock jr., sendo 

que, se extrapolarmos para o conjunto dos filmes de Buster Keaton, de um lado temos 

os gags mais habituais nas longas-metragens, do outro os dos filmes curtos. Por 

exemplo, em The Playhouse recorrem os truques de montagem do tipo que encontramos 

em Sherlock Jr. Peter F. Parshall diz que: “As much as any filmmaker since Georges 

Méliès (a practising magician himself), Keaton sensed the potential of the film medium 

to transform the quotidian into the marvelous” (in Horton, 1997: 69). Contudo, perante 

os excertos transcritos, o espectador questiona se estão em jogo truques de 

prestidigitação, artifícios cinematográficos ou acrobacias levadas a cabo pelo actor. 

Talvez os três ao mesmo tempo, a avaliar pela forma como são construídas as cenas e 
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pensando nos filmes precedentes de Buster Keaton. Neste sentido, não terá sido fortuita 

a inserção das sequências numa dimensão onírica (o sonho do projeccionista), devido à 

inverosimilhança de que se revestem. A preocupação em atribuir plausibilidade aos 

acontecimentos, de modo a realçar as performances físicas dos protagonistas, levou 

sempre o realizador a procurar evitar que as situações apareçam desligadas da realidade 

objectiva ou de um devir narrativo que as sancione (no caso vertente, o sonho do 

projeccionista). Os truques de ilusionismo são transportados para o interior do sonho, 

um espaço que integram naturalmente, e nesse contexto tornam-se acontecimentos 

absolutamente reais.  

Da mesma forma, as metamorfoses espaciais que se multiplicam, após o 

projeccionista adormecer e o seu duplo entrar no filme, são também ilusões ópticas, e a 

sua possibilidade aparece igualmente asseverada pela presença do ficcional e do onírico, 

a partir daí justapostos. Quando o Sheik molesta a rapariga, o projeccionista, depois de 

chamar, angustiado, a atenção do público, atravessa o ecrã e é automaticamente 

empurrado para fora do filme, rebolando alguns metros no palco do cinema. Insiste e 

aparece nas escadas que dão acesso à casa onde decorre a acção. As sucessivas 

mudanças cénicas obrigam-no a adaptar-se aos vários contextos que servem de pano de 

fundo à actuação da sua personagem involuntária. A transformação dos cenários, 

hipérbole cinematográfica que simboliza a passagem do projeccionista para o universo 

fílmico, opõe a natureza ficcional do cinema à realidade quotidiana. No filme (no 

sonho) essa realidade surge invertida. Confrontados com o roubo das pérolas, os donos 

da casa decidem chamar Sherlock Jr., que não é já o projeccionista aspirante a detective, 

mas o melhor detective do mundo: “We are lost! He is sending for the world‟s greatest 

detective – Sherlock Jr.!”, diz um dos ladrões. 

O sonho é aqui entendido numa acepção freudiana de expressão dos desejos: 
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(…) the dream is not meaningless, not absurd, does not presuppose that 

one part of our store of ideas is dormant while another part begins to awake. It 

is a perfectly valid psychic phenomenon, actually a wish-fulfilment; it may be 

enrolled in the continuity of the intelligible psychic activities of the waking 

state; it is built up by a highly complicated intellectual activity.  

                                                                                                              (Freud, 1997: 34) 

 

 

Trata-se de uma deia igualmente preconizada pelos surrealistas, que receberam 

das teorias de Freud uma das suas principais influências. Durozoi e Lecherbonnier, ao 

comentarem o que André Breton pensa acerca do sonho, explicam: 

 

O pensamento da vigília mostra-se muitas vezes incapaz de justificar por 

si mesmo as suas manifestações. Na falta de poder justificar as suas opções e as 

atracções que este pensamento sofre, encontra-se o homem obrigado a apelar 

para o “acaso” (“divindade mais obscura do que as outras”) e para a 

“subjectividade”, cujo funcionamento permanece enigmático. Ora, poderia 

suceder que estas opções, estas atracções não devessem a sua existência a não 

ser à sua ligação com a actividade onírica. A chave do comportamento 

consciente dever-se-ia procurar no sonho.                                                                          

                                                       (Durozoi e Lecherbonnier, 1972: 138) 

 

 

Para André Breton, o estado onírico é passível de influenciar as escolhas e as 

acções da vida, e suporta esta tese com exemplos retirados de vivências pessoais, 

nomeadamente, em Les Vases Communicants e L’ Amour Fou. Em Sherlock Jr. dá-se 

um fenómeno idêntico. As acções do projeccionista são ditadas pelo desejo de ser 

detective. No epílogo, depois de ter cumprido esse desejo no filme, procura ainda 

inspiração em Hearts and Pearls, confirmando que a passagem pelo sonho condicionou 

o seu comportamento. A sequência do beijo e da entrega do anel de noivado termina 
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com uma dúvida, que nos é transmitida pelos gestos hesitantes do projeccionista ao 

observar o casal rodeado de filhos, o que não deixa de acentuar também a dialéctica 

sonho/realidade que perpassa todo o filme.  

Sherlock Jr. sustenta-se num jogo de aparências, onde sonho e realidade se 

confundem. De um lado, o projeccionista, as suas aspirações amorosas e o roubo de um 

relógio. Do outro, Sherlock Jr., o sonho do projeccionista/filme projectado e as pérolas 

roubadas. Todos os elementos intrínsecos a Hearts and Pearls fazem parte da realidade, 

até ao ponto em que as personagens e o enredo reproduzem acontecimentos de um 

quotidiano paralelo e alternativo. Não se trata apenas de projectar no sonho os desejos e 

o dia-a-dia do projeccionista, pois há elementos oníricos que coexistem na realidade (a 

vontade de se tornar detective) ou são para lá transportados (a imitação dos gestos dos 

actores).  

A passagem do projeccionista pelo filme questiona a natureza do cinema como 

arte representativa, mas vai para além disso, pondo em causa a essência da própria 

realidade. Nela encontram-se retratadas três projecções: a projecção do duplo do 

projeccionista, a projecção do filme e a projecção da vida quotidiana nas personagens e 

no argumento de Hearts and Pearls. Se é verdade que todas separam ficção e realidade, 

há contudo uma troca de elementos entre essas duas dimensões, e uma nunca se 

sobrepõe à outra, antes se complementam numa relação dialógica permanente. 

Desconhecemos se o projeccionista se tornou um detective de sucesso, no entanto, tal 

como no sonho, o mistério do roubo resolveu-se e a conquista amorosa consumou-se.  

The Purple Rose of Cairo (1985), de Woody Allen, reverte o enredo de Sherlock 

Jr., suscitando o mesmo tipo de questões relativas à dicotomia sonho/realidade e à 

essência do cinema. Neste caso, é a personagem do filme que entra pela sala de 

espectáculos adentro, indo ao encontro de Cecilia, espectadora compulsiva de The 
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Purple Rose of Cairo, filme a que assiste inúmeras vezes em virtude da sua paixão por 

Tom Baxter. Ao contrário do que acontece em Sherlock Jr., todos os espectadores vêem 

Tom Baxter sair do ecrã, altura em que a acção é suspensa pelas outras personagens. O 

diálogo estabelecido entre as personagens do filme e os espectadores coloca de um 

modo ainda mais premente a oposição ficção versus realidade, que se vai esbatendo 

cada vez mais. Tal como em Sherlock Jr., a partir do momento em que Tom Baxter 

deixa o ecrã, o universo ficcional passa a (co)existir no quotidiano: por um lado, fruto 

da polémica que se desencadeia, primeiro entre os espectadores, depois em torno dos 

gerentes do cinema, até chegar aos estúdios da RKO; por outro lado, através da relação 

amorosa entre Cecilia e Tom Baxter, que muda a vida de Cecilia, pelo menos 

temporariamente, e obriga o actor que interpreta a personagem a intervir, procurando 

por todos os meios convencê-la a regressar ao filme, preocupado que está em salvar a 

carreira. Não conseguindo, finge apaixonar-se por Cecilia, que, por sua vez, se apaixona 

pelo actor e pela personagem, optando, no momento derradeiro, por escolher o actor, 

altura em que a ordem anterior é reposta: Tom Baxter regressa ao filme, o actor a 

Hollywood e a paz à RKO. Cecilia retoma a vida que detesta, martirizada por um 

marido opressor, vendo agora a situação agravada pelo desemprego em plena crise. 

Ainda assim, vemo-la assistir pela enésima vez a The Purple Rose of Cairo.  

 As atitudes de Cecilia acentuam a clivagem entre ficção e realidade, mas, 

concomitantemente, o universo ficcional desempenha um papel de catarse pela fuga ao 

vazio do quotidiano. Essa mensagem ganha mais ênfase à luz do contexto histórico 

escolhido por Woody Allen, a época da Depressão, onde o cinema funcionava para 

tantos americanos como mecanismo de escapismo. Woody Allen funde 

momentaneamente realidade e ficção para, ao fim e ao cabo, sublinhar a sua impossível 
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conciliação, nos antípodas de Sherlock Jr., onde ambas coexistem num plano comum 

até ao final.  

Esta alternância incessante e redibitória entre sonho e realidade origina uma 

atmosfera surreal. Mais do que em qualquer outra longa-metragem de Buster Keaton, o 

modo como os dois planos se encontram aglutinados, superando as limitações que os 

enformam, conduz a uma outra realidade - uma surrealidade. Ou, para atentarmos nas 

palavras de André Breton, citado por Patrick Waldberg: 

 

All that I love, all that I think and feel, inclines me towards a particular 

philosophy of immanence according to which surreality would be contained 

within reality itself (and neither superior nor exterior to it).  

     (Waldberg, 1997: 26) 

 

 

 A polarização sonho/realidade pressente-se desde o início no quotidiano do 

projeccionista, logo no primeiro intertítulo: “This is the story of a boy (...) While 

employed as a moving picture operator in a small town theater he was also studying to 

be a detective.” O simples desejo de se tornar detective confunde realidade e ficção, 

causando situações absurdas. Na sequência inicial, ao varrer o cinema, descobre uma 

nota que guarda imediatamente. Nesse instante chega uma rapariga que afirma ter 

perdido um dólar. O projeccionista, encarnando o papel do detective, interpela-a acerca 

do formato e conteúdo do mesmo. A rapariga descreve a nota e ele devolve-lha. A cena 

repete-se com uma senhora idosa, vendo-se obrigado, depois da correcta descrição do 

objecto perdido, a entregar-lhe uma nota sua. Chega depois um indivíduo carrancudo, a 

quem se apressa a entregar a última nota que possui, porém, aquele recusa-a, revolve o 

monte de lixo e põe a descoberto uma carteira cheia de dinheiro. Há neste trecho uma 

tensão gradativa entre os esforços do projeccionista para aplicar as fórmulas aprendidas 
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no livro “How-To-Be A Detective”, que estivera a ler anteriormente, e a ineficácia 

dessas fórmulas, revelada à medida que vai ficando sem dinheiro. Mais tarde, o recurso 

ao livro para resolver o mistério do relógio roubado termina irremediavelmente com o 

desaire do projeccionista, que acaba injustamente acusado. Os anseios do projeccionista 

transportam o sonho para a vida real, e com ele o absurdo. A cena da entrega do anel à 

prometida é sintomática: ao ver que ela estranha o tamanho da pérola incrustada no anel 

de noivado, entrega-lhe uma lupa (objecto simbólico por excelência) para poder 

observar todo o seu esplendor.  

  De modo geral, o absurdo nos filmes de Buster Keaton aparece introduzido por 

elementos que, apesar de serem, até certo ponto, transcendentes ao decurso da narrativa, 

lhe são ao mesmo tempo imanentes. Mais do que em Sherlock Jr., veja-se o excerto de 

Seven Chances no qual James Shannon, depois de adormecer no banco da igreja, acorda 

rodeado por centenas de prometidas. A partir da altura em que se reúnem centenas de 

mulheres, de diferentes idades, raças e credos religiosos, que chegam ao local de 

bicicleta, de patins, de carro ou a pé, o filme torna-se surreal e mais parece um sonho da 

personagem (as paredes da igreja, decoradas com motivos árabes, frisam esse efeito). 

Contudo, a transição de um momento para o outro torna-se credível através do fio 

condutor da narrativa. Comparando com Go West, neste é a manada de vacas à solta na 

cidade que desencadeia uma situação caótica, altamente improvável.  

Em Seven Chances, o efeito é o mesmo, com a diferença de serem centenas de 

mulheres que perseguem um homem e a sua fortuna. Nos dois, sobretudo em Seven 

Chances, a impossibilidade dos acontecimentos é validada pelo devir narrativo. Se o 

grupo que persegue James Shannon não fosse tão elevado em número, reduzindo-se a 

dez ou vinte pretendentes, a situação subsequente seria menos estranha e muitos dos 

gags perderiam força. É o elevado número de mulheres que surpreende o espectador, 
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transportando-o para uma espécie de limbo, onde elementos realistas, provenientes do 

desenrolar da narrativa, se entrecruzam com elementos oníricos, gerados pelo absurdo 

da situação. Indo mais longe que Go West, onde a relação de Friendless com Brown 

Eyes coloca o espectador de sobreaviso sobre o que possa vir a passar-se no ecrã, Seven 

Chances deixa tal espectador desarmado e surpreendido: o número inimaginável de 

pretendentes que se junta na igreja faz-nos questionar se estas são reais ou apenas 

fantasmas saídos de um pesadelo de James Shannon (recorde-se que este tinha 

adormecido). É esta desproporção que nos imerge num universo absurdo, mas pleno de 

congruência na sua absurdidade. 

 Em The Navigator, o absurdo marca uma presença longitudinal devido ao 

comportamento excêntrico de Rollo Treadway. Todas as personagens interpretadas por 

Buster Keaton são extravagantes e inadaptadas, mas algumas conservam traços de 

normalidade, ao contrário de Rollo Treadway, um milionário alienado, que será 

revisitado na pele de Alfred Butler (Battling Butler) dois anos mais tarde, por sua vez, e 

quase tanto como Rollo Treadway, uma versão paroxística de Ronald (College). Rollo 

Treadway e Alfred Butler são duas almas gémeas, mas será interessante notar como 

ambos evoluem em sentidos opostos e, por conseguinte, como as narrativas divergem.  

A originalidade de Rollo Treadway define-se logo no primeiro intertítulo: “Rollo 

Treadway – Heir to the Treadway fortune – a living proof that every family tree must 

have its sap.” Nas cenas imediatas, o milionário toma o pequeno-almoço, levanta-se 

calmamente, espreita pela janela e, ao ver um casal que celebra o matrimónio, confessa 

ao mordomo: “I think I‟ll get married” O mordomo sorri, acenando afirmativamente, 

mas depressa o espanto se substitui à bonomia, quando Rollo acrescenta: “Today.” 

Depois de proferir “We‟ll sail for Honolulu tomorrow on our honey-moon – get two 

tickets”, dirige-se para a banheira e, absorvido pelo novo projecto de vida, esquece-se 
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de despir o roupão, com o qual imerge na água. Logo depois, sai de casa e entra num 

carro. O carro desloca-se alguns metros, virando à esquerda e indo estacionar do outro 

lado da rua. Rollo, acompanhado por um mordomo, entra na mansão em frente, 

irrompendo num salão onde se encontra uma rapariga. Dirige-se a esta e oferece-lhe um 

ramo de flores: “Will you marry me?” A rapariga responde: “Certainly not!”. Rollo 

regressa ao carro, onde o condutor o aguarda, mas não chega a entrar: depois de 

confessar “I think a long walk would do me good”, atravessa a rua e entra em casa 

novamente. 

 Em Battling Butler há um excerto tão revelador da personalidade de Alfred 

Butler quanto este o é de Rollo Treadway. Alfred Butler vai acampar, mas a tenda de 

campismo, que faz lembrar um circo, transforma-se numa segunda casa, tendo em vista 

o sem-número de objectos que alberga: uma cama, uma banheira, guarda-fatos, 

armários, utensílios de cozinha. A sequência é surrealista devido ao contraste que a 

parafernália, transportada desde a cidade pelo mordomo, instaura no seio da natureza. A 

deslocalização dos objectos em relação ao contexto, a par do comportamento de Alfred 

Butler (os luxos de que usufrui, o smoking que veste para o encontro com a Mountain 

Girl e o jantar de gala que celebra com esta) provocam uma sensação de estranhamento 

semelhante a determinadas obras pictóricas surrealistas, nas quais seres, objectos e 

espaços aparecem sistematicamente justapostos. 

Nos dois fragmentos, é a personalidade bizarra dos protagonistas que 

proporciona situações absurdas, enquanto noutros filmes de Buster o absurdo provém 

dos contextos que envolvem as personagens. Ao contrário de Sherlock Jr., onde os 

elementos oníricos são responsáveis pelo desencadeamento de comportamentos 

ilógicos, em The Navigator esses comportamentos revelam-se interiores às personagens, 

factor que sobressai ao longo de todo o filme. De entre os fracassos de Rollo Treadway, 
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resultantes da sua falta de jeito para lidar com os outros e com o mundo, resgata-se 

apenas a habilidade em construir mecanismos para automatizar o transporte de 

alimentos (facto que, isolado, acentua a sua alienação). Alfred Butler prossegue uma via 

diferente, pois torna-se socialmente apto por força das circunstâncias. Contudo, tanto 

num caso como no outro, é o comportamento das personagens que torna invulgar um 

quotidiano que decorre em plena normalidade.  

Da discrepância entre o temperamento de Rollo Treadway e as acções que 

empreende resultam situações desconcertantes, como quando tenta rebocar o navio com 

o barco salva-vidas, ou durante o episódio do fundo do mar. Alfred Butler, em função 

dos desafios que lhe são colocados, acaba por moldar-se a pouco e pouco aos cânones 

de conduta social. A partir de determinada altura, o absurdo subsiste apenas porque 

cotejamos o Alfred Butler do início com o Alfred Butler que vence o combate de boxe. 

Em contrapartida, o comportamento de Rollo Treadway torna The Navigator 

ligeiramente surreal ou desencadeia situações que podem conotar-se directamente com o 

surrealismo. Já em Battling Butler, além do excerto transcrito anteriormente, só o 

episódio da caça aos patos nos lembra as manipulações invulgares de objectos, habituais 

na estética surrealista: vendo que os remos lhe fogem do alcance, Alfred Butler usa a 

espingarda para impulsionar o barco. Aliás, Battling Butler vai-se transformando 

progressivamente num filme dramático, caso único na obra de Buster Keaton.  

Em The Navigator, surrealismo e comédia burlesca mostram-se frequentemente 

associados e é por meio de processos equivalentes aos utilizados pelos surrealistas que 

os gags são construídos. Revela-se paradigmática a este respeito a sequência do fundo 

do mar. Rollo Treadway coloca uma placa junto à hélice do barco, com o dístico 

“DANGER MEN AT WORK”, procurando calafetar a brecha por onde a água se 

infiltra. Vêmo-lo, a seguir, limpar as mãos a um pano, cortar um fio com as tenazes de 
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uma lagosta, servir-se de um peixe-espada para combater outro, qual espadachim. A 

maneira desacostumada como manipula os objectos e a fauna marinha, ou transpõe 

gestos e acções comuns para um meio onde se revelam estéreis, enfatiza o absurdo das 

situações precedentes. Mais do que isso, este excerto transporta o filme para uma 

dimensão maravilhosa, por meio das justaposições referidas anteriormente, bem ao 

estilo dos surrealistas. Já o seu desenvolvimento tem por efeito fazê-lo regressar aos 

padrões habituais: quando fica sem ar, perdendo a ligação à superfície, Rollo abandona 

o local e afasta-se, mas é atacado por um polvo enorme, que vence com a ajuda do 

punhal que traz embainhado na perna direita. 

O episódio do fundo do mar constitui, pois, um aditamento à narrativa: só 

concorre para o avanço da mesma no ponto em que, durante a ausência de Rollo 

Treadway, Betsy O‟Brien é raptada pela tribo de canibais. Não é, portanto, essencial 

para a sua prossecução. Tanto nas curtas como nas longas-metragens, são muitas vezes 

estas sequências adjacentes que deslocam os filmes de Buster Keaton para um universo 

surrealista, conforme demonstra o episódio da pesca no lago em Our Hospitality: ao ser 

convidado pela filha de Joseph Canfield para jantar, passando o tempo à espera da hora 

combinada, Willie Mckay conhece dois rapazes e compra-lhes uma cana de pesca, 

dirigindo-se a um charco de águas estagnadas para tentar a sua sorte. Nos 

acontecimentos que aí advêm, destrinçamos facilmente alguns dos aspectos que tenho 

vindo a referir, designadamente, a desadequação de comportamentos (quando Willie 

abre o guarda-chuva para se proteger da água que cai, como se fosse natural começar a 

chover num lindo dia de sol), a forma estranha como se manuseiam os objectos (a luta 

com a cana de pesca, que percorre todo o episódio), ou o absurdo das situações que se 

vão encadeando.      
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Este trecho, tal como o episódio do fundo do mar em The Navigator, surge como 

representativo de um tipo de gags peculiares de Buster Keaton e do modo como este os 

introduz nos filmes: não sendo essencial para o avanço da narrativa, nunca se desliga da 

mesma. A integração na narrativa aparece corroborada pelo facto de Willie Mckay 

andar entretido a queimar tempo enquanto aguarda o jantar e devido ao aparecimento 

dos irmãos Canfield (que afinal, ficamos a saber, insistem na perseguição), altura em 

que é retomada a narrativa (como se continuasse a desenrolar-se ao fundo do campo de 

visão, o que lhe atribui, momentaneamente, uma dupla dimensão espácio-temporal). 

Quer exista ou não um desvio significativo à narrativa, ou mesmo um corte abrupto, 

como defende Robert Knoff, em The Theater and Cinema of Buster Keaton, ao notar 

que os gags têm um efeito disruptivo no devir narrativo, ao contrário de Daniel Mowes, 

que fala de um mecanismo de “fishing on a line”, pois encontramos mais tarde situações 

que nos recordam esta, por exemplo, uma corda liga Willie a um dos irmãos Canfield 

quando ambos caem ao rio, seja como for, transparece a intenção de Keaton de tomar 

sempre o processo narrativo como ponto de partida, construindo sequências em que o 

realismo dá lugar ao maravilhoso, sem, ao mesmo tempo, nunca perder o fio à meada 

aos eventos, outorgando verosimilhança a cada peripécia de que é protagonista. No 

excerto em causa, o insólito sobrepõe-se ao real, fruto do comportamento invulgar da 

personagem, mas também pela acção das forças naturais (Willie é puxado pelo peixe de 

grande porte). Noutros filmes, os momentos mais inesperados podem também resultar 

da acção de forças mecânicas (frequentemente) ou eléctricas (por exemplo na curta The 

Electric House) -  mas trata-se de um mundo regido pelas leis da física, que está na sua 

origem. 

Assim, em Our Hospitality, comédia e drama caminham a par e passo, 

reportando-nos a um episódio da história americana: 
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 Set during the 1830s, Hospitality was loosely derived from a true story about a 

legendary family feud. The Hatfields of Logan County, West Virginia, and the 

McCoys of Pike County, Kentucky, were two large clans whose hatred of each 

other dated back to the Civil War. Although the real-life feud had taken place 

forty years earlier, Keaton decided to move his story back still further to 1830, 

in order to coincide with the invention of railway locomotives. He was 

bewitched by stories involving mechanical characters, and no machine, in life or 

in films, enchanted him more than a train.  

                                                                                                 (Meade: 1997: 137 e 138)  

 

 

 Estamos, provavelmente, perante a mais heróica das longas-metragens de Buster 

Keaton e aqui tenho em mente a perseguição final no rio, que culmina no salvamento da 

prometida de Willie Mckay. No desfecho dessa longa perseguição, na qual viu, 

literalmente, a vida presa por um fio, Buster Keaton não usa duplos: Willie Mckay é 

arrastado nos rápidos até uma queda de água com dezenas de metros, ficando suspenso 

por uma corda sobre o abismo, conseguindo salvar a filha de Joseph Canfield, que 

também fora levada pelas águas, ao apanhá-la no ar quando se precipita e transportando-

a até uma plataforma lateral, para onde acaba igualmente por saltar.  

 

 It is shining action. Few films can show a moment as thrilling, and it all but 

stands alone as one that was done without fakery by the star himself. (…) A 

desperately dangerous, wildly exciting feat in the full dynamic dimension of one 

continuous filmed sequence, it leaves audiences, today as yesterday, limp and 

breathless.  

(Blesh, 1966: 230 e 231) 

 

 

  Refiro esta faceta do actor, que nunca usou duplos, pois ilustra bem a intenção 

de construir sequências realistas, onde a destreza física e as realizações do herói se 
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destacam. A utilização de planos longos, realçando a sua performance, confirma tal 

preocupação. Keaton cria ambientes genuinamente realistas, partindo depois do mundo 

objectivo para o maravilhoso, pelo menos no que respeita às longas-metragens. Os 

elementos surrealistas nas longas-metragens de Buster Keaton têm sempre origem na 

mais transparente das realidades. Ou, por associação ao contexto no qual Buster Keaton 

operava, como defende Gilles Deleuze: 

 

A originalidade profunda de Buster Keaton é de ter preenchido a grande 

forma com o conteúdo burlesco que ela parecia recusar, de ter reconciliado sem 

qualquer verosimilhança o burlesco e a grande forma. O herói é como um ponto 

minúsculo abrangido num meio imenso e catastrófico, num espaço de 

transformação: vastas paisagens cambiantes e estruturas geométricas 

cambiáveis, rápidos e quedas de água, grande navio à deriva no mar, cidade 

varrida pelo ciclone, ponte desabando como um paralelogramo que se está a 

achatar... 

                                                                                  (Deleuze, 2004: 232)  

 

 

Aqui chegados, tornar-se-á oportuno distinguir entre dois tipos de gags que 

atravessam os filmes de Buster Keaton: aqueles que se enquadram na narrativa e 

derivam naturalmente do seu cabal desenvolvimento, e aqueles que, sinalizando 

paragens mais ou menos denunciadas na história, provêm da necessidade de acrescentar 

um gag que já não parecia caber no argumento original. Porventura, os momentos altos 

de surrealismo ocorrem maioritariamente no segundo caso, exercendo um efeito 

fracturante em estruturas fílmicas marcadas pelo cinema clássico americano, como 

defende Robert Knopf. Contudo, isto não se apresenta como linear, se pensarmos na 

sequência final de Go West, totalmente inserida na acção fílmica, ou no episódio das 

pedras rolantes, em Seven Chances, um prolongamento da perseguição final, 
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consagrando um dos melhores exemplos de surrealismo nas longas-metragens de Buster 

Keaton. Nele, James Shannon encontra-se em fuga a uma horda de mulheres. Quando 

corre numa descida desloca inadvertidamente uma pedra, que logo bate noutras e 

desencadeia um autêntico efeito de dominó. Um número infindável de pedras, de vários 

tamanhos, persegue James Shannon, que corre desalmadamente para não ser atropelado. 

Consegue subir a uma árvore e pôr-se a salvo, à medida que as pedras lhe vão passando 

por baixo, no entanto, uma delas, de grandes dimensões, vem embater na árvore, 

derrubando-a, só lhe restando continuar a correr até voltar a abrigar-se numa depressão, 

atrás de um rochedo enorme que o protege da derrocada. As pedras vão passando à sua 

volta e o abrigo permite-lhe sentar-se a descansar (uma vez mais, numa atitude nada 

consentânea com as circunstâncias), porém, acumulam-se contra o rochedo e a pressão 

que exercem sobre este provoca também a sua deslocação. James Shannon é obrigado a 

correr novamente no meio da avalanche. Desconhece que as mulheres o aguardam ao 

fundo da descida, pois, a conselho de uma delas, seguiram um atalho. Está preso entre 

as pedras e as mulheres. Opta pelas pedras, que decide, finalmente, enfrentar, evitando-

as, numa sucessão de gestos rápidos, ora baixando-se, ora desviando-se para ambos os 

lados. 

Seven Chances abandona a linha realista inicial e resvala lentamente para um 

ambiente que se torna cada vez mais absurdo e onírico, numa palavra, surreal, ainda que 

autorizado pela narrativa, com a qual mesmo a cena das pedras rolantes se conjuga em 

perfeita harmonia, instituindo-se um paralelismo tácito entre a quantidade anormal de 

pedras que rolam atrás do herói e o número excessivo de mulheres que o perseguem, 

apesar de a situação ter sido ampliada depois da antestreia do filme, “a pedido” das 

gargalhadas entusiásticas do público: 
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He previewed it before an audience, and a few giggles accompanied the 

chase. Just before the fade-out, the audience erupted in a roar of laughter. “What 

the hell caused that?” Keaton asked. None of his crew could tell him. They took 

the picture back to the studio and ran the scene… slowly. They discovered their 

unnoticed gag. A rock had pursued Keaton as he ran down a hill. It had 

dislodged a couple more rocks, and the three little rocks joined the chase. So the 

Keaton company shot a totally new sequence – in which Keaton triggers an 

avalanche of progressively larger stones.  

  (Brownlow, 1979: 144)  

 

 

Não só devido a esta passagem, mas a toda a perseguição final, de entre as 

longas-metragens de Buster Keaton, só Seven Chances consegue igualar Go West no 

que respeita à atmosfera surreal em que o filme, a partir de determinada altura, se vê 

envolto, embora conservando, paradoxalmente, doses elevadas de dramaticidade. 

  O filme que melhor ilustra este processo de transição do real para o imaginário 

é, contudo, Steamboat Bill, Jr. Durante quase uma hora, foca a rivalidade entre dois 

homens, que pretendem dominar o transporte de passageiros numa pequena povoação 

situada nas margens do Mississípi, e da história de amor paralela entre os respectivos 

filhos, que se apaixonam independentemente da oposição paterna. Trata-se da velha 

trama Shakespeariana de que Keaton tantas vezes se serviu, percorrida por instantes 

cómicos, que, comparativamente às outras longas-metragens, são infrequentes e de 

moderada intensidade. Por vezes, tem-se mesmo a sensação de que o drama suplanta a 

comédia, como durante o episódio da prisão de William Canfield Sr. Outras vezes, 

drama e comédia surgem ligados: é o caso da disputa entre William Canfield Sr. e 

William Canfield Jr. em torno da compra do chapéu, reflectindo um conflito de 

gerações na mais longa passagem humorística do filme antes da chegada do ciclone. 

Rimos com a quantidade de chapéus que William Canfield Jr. vai experimentando 
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contrafeito, com os trejeitos que desenha em frente ao espelho, mas não deixamos de 

sentir alguma incomodidade perante a insistência de William Canfield Sr. em escolher o 

chapéu adequado para o filho.  

A sequência final inscreve um volte face na narrativa, passando a existir um 

antes e um depois do ciclone. Até à chegada do ciclone é-nos mostrado o dia-a-dia 

corriqueiro de uma povoação nas margens do Mississípi. Essa realidade, assolada pelo 

ciclone, provoca uma reviravolta no destino de William Canfield Jr. e das restantes 

personagens. O ciclone engendra uma mudança brusca na narrativa, desestabilizando o 

ambiente morno, quase bucólico, que se vive no pequeno aglomerado populacional.  

A passagem de um instante ao outro revela-se quase imperceptível. William 

Canfield sai da esquadra no momento em que chegam os ajudantes do xerife. Chove 

torrencialmente e regressa à procura de um guarda-chuva, não percebemos se com o 

objectivo de passar despercebido aos agentes da lei, se devido à inclemência da 

intempérie. Entretanto, um dos agentes chama-o, questionando-o. O xerife surge na 

retaguarda de William, apanha-o desprevenido e desfecha-lhe uma pancada na nuca, 

deixando-o inanimado. Transportado para o hospital, recupera os sentidos no pico da 

tempestade. Os acontecimentos subsequentes são produzidos pelo ciclone - uma força 

natural. Durante o ciclone, as peripécias improváveis do protagonista tornam-se 

possíveis pela acção extrema dos fenómenos naturais. 

William acorda no hospital, rodeado pelas camas dos outros pacientes, mas o 

quarto já não existe, porque o vento levou as paredes e o tecto. Veste o casaco e corre na 

direcção oposta à câmara. Avança alguns metros e uma casa desmorona-se, barrando-

lhe o caminho, obrigando-o a correr em direcção ao espectador, enquanto uma outra 

casa vem abaixo, como se fosse uma maquete. A partir deste momento, o filme torna-se 

literalmente surreal. William é arrastado na cama de hospital até um curral e depois 
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transportado na mesma até uma casa, cuja fachada frontal lhe cai em cima, mas, porque 

se encontra exactamente enquadrado com uma janela aberta, consegue escapar ileso. 

Lutando contra o vento, esgueira-se para dentro de um teatro, onde mergulha num lago 

de águas calmas que não é mais do que um cenário pintado na parede. Assusta-se duas 

vezes com um boneco de ventríloquo e executa involuntariamente um passo de mágica, 

provocando o seu próprio desaparecimento. O edifício acaba também por ruir e uma 

outra casa vem cair-lhe em cima. Quando o julgávamos soterrado, sai pela porta e tenta 

pôr-se a salvo num abrigo subterrâneo, onde não o deixam entrar. Agarra-se a uma 

árvore, que, arrancada pelas raízes, voa algumas dezenas de metros no ar, até aparecer 

plantada em pleno Mississípi. 

Se, em The Navigator, a incursão no maravilhoso inaugura uma pausa na 

narrativa, produzida pela descida ao fundo do mar, em Steamboat Bill Jr., a própria 

narrativa avança paulatinamente em direcção ao maravilhoso, atingindo o zénite quando 

William é levado pelos ares agarrado a uma árvore. O percurso que efectua a nado até 

ao barco e o salvamento de Kitty King, de William Canfield Sr., do sogro e ainda de um 

padre faz regressar a história a um registo mais terra-a-terra, centrando-se em torno das 

proezas do herói. Todavia, essas proezas como que ganham legitimidade, visando a 

representação natural, se as compararmos às vicissitudes por que passa o protagonista 

nas cenas precedentes e por terem origem no seio da tempestade que vai amainando. Por 

isso, quando William Canfield salva o pai, encarcerado na prisão que as águas arrastam 

rio abaixo, conduzindo um barco à distância por meio de cordas atadas às alavancas, tal 

acto parece-nos quase banal. Digamos que, paradoxalmente, a passagem do filme pelo 

maravilhoso acrescenta credibilidade aos feitos do herói.     

Para além dos aspectos mencionados até agora – manipulações inusuais de 

objectos, o comportamento insólito do protagonista, a sobreposição do real e do 
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imaginário -, todos eles identificáveis no excerto transcrito, há ainda um outro que 

permite uma aproximação dos filmes de Keaton ao surrealismo: o comportamento 

automático do herói keatoniano. 

Para os surrealistas, o automatismo consiste numa técnica que visa libertar a 

criatividade dos limites do pensamento racional, permitindo a livre manifestação de 

intuições e pulsões inconscientes. Embora aplicada à actividade artística, primeiro à 

literatura e depois às outras artes, radica na vontade de transformação integral do ser 

humano: 

 

As diversas técnicas surrealistas só visam rejeitar o adquirido da 

civilização para fazer aparecer o homem como ele é em si, na sua natureza 

primitiva, a fim de que possa recuperar toda a sua força psíquica, e tornar-se 

verdadeiramente livre.  

 Pelo afrouxamento de toda a actividade de controlo, nos estados de 

sonho, de loucura, o inconsciente manifesta-se espontaneamente (...).  

     (Duplessis, 1983: 46)   

  

 

 No trecho de Steamboat Bill Jr., a permanente movimentação do herói confere 

uma resposta natural à situação drástica em que se vê envolvido, não lhe sobrando 

tempo para ponderar e levando-o a agir quase maquinalmente. No entanto, o 

automatismo é um atributo do herói keatoniano e marca presença na totalidade dos 

filmes, inclusivamente naqueles em que a consistência narrativa e a carga dramática são 

mais acentuadas, como acontece em The General, tantas vezes considerada a obra mais 

importante do realizador.   

Inspirado no livro de William Pittenger, Daring and Suffering: A History of the 

Great Railroad Adventure, pretende reconstituir um episódio da Guerra da Secessão 

Americana: 
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The story is true. It comes from the book Bruckman gave Buster. A year 

into the Civil War, in April of 1862, Union spies in civil dress infiltrate Georgia 

and board a passenger train. Heading North from Marietta, the train stops for 

breakfast in Big Shanty; everyone gets off. While the crew and passengers eat, 

the raiders steal the engine. The plan: sprint to Tennessee, destroying bridges, 

telegraph wires, and railroad track as they go. Soon Gabourie and his men began 

restoring engines and building railroad cars. The town sets for Marietta, 

Georgia, were being reconstructed from war-era engravings. Buster insisted on 

painstaking historical accuracy – he wanted a vision so true it „hurt‟ [sic].  

    (Mcpherson, 2005: 178 e 179) 

 

 

A linha narrativa do filme, dividida em duas partes fundamentais, ligadas uma à 

outra simetricamente (a perseguição de Johnny Gray aos soldados Unionistas, que 

roubam The General e tentam isolar o exército Confederado recorrendo a sabotagens; a 

fuga de Johnny Gray e Anabelle Lee aos mesmos soldados, depois de descobrirem os 

planos de guerra), encontra-se percorrida por gags intercalados na acção fílmica, que se 

desenvolvem na sua maioria durante perseguições de comboios. Terá sido a fórmula que 

Buster Keaton descobriu para se manter fiel ao relato original, embora adaptando-o de 

modo a construir um filme na linha dos precedentes: 

 

Buster loved the story and felt he could slim it down to comic 

proportions – simplify the chase (in real life the Confederates used many men 

and a few engines, he would need only one of each) and amplify the drama (he 

would add a double love story and a kidnapping). His version would focus on a 

daring one man rescue, which would end not with hanging, but love triumphant.  

 (Mcpherson, 2005: 178) 
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Deste modo, The General combina elementos cómicos e dramáticos, ou melhor, 

insere cirurgicamente os primeiros numa narrativa que nunca perde consistência 

dramática. Isto torna-se claro se o visionarmos ao som de diferentes bandas sonoras, 

salientando ora uma, ora outra destas tendências. À parte a introdução, o epílogo e o 

momento em que Johnny Gray se infiltra no quartel inimigo, descobre os planos de 

guerra e resgata Annabelle Lee, durante as perseguições de comboios, que ocupam 

quase todo o filme, os gags incorporam-se na narrativa ao passo que esta vai avançando, 

não se registando paragens na mesma, quando têm lugar peripécias ou apontamentos 

humorísticos, ao invés do que acontece, como já mencionei, noutros dos seus filmes. 

Assim, a maior parte dos gags em The General assenta, por um lado, nas tentativas do 

herói para adquirir um domínio completo da máquina que conduz, por outro, nos 

esforços para contornar os obstáculos que os inimigos lhe lançam no caminho, ao longo 

da perseguição inicial, ou para, por sua vez, levantar obstáculos à progressão do 

inimigo, durante a perseguição subsequente.  

O comportamento automático do herói mantém-se ao longo destas perseguições. 

Noël Carroll, em Comedy Incarnate: Buster Keaton, Physical Humor and Bodily 

Coping, livro cuja análise se centra essencialmente em The General, defende que o 

motivo central do filme é o automatismo versus adaptabilidade - a capacidade do herói 

em se adaptar ao meio envolvente. Assim, Johnny Gray seria, antes de mais, um inepto 

que age irreflectidamente, por impulsos, manifestando uma acentuada incapacidade para 

responder de forma eficaz às circunstâncias problemáticas com que é confrontado; com 

o passar do tempo, pela aquisição de determinadas habilidades, vence o mesmo tipo de 

dificuldades que antes não conseguira superar. Trata-se de um paradoxo que Noël 

Carroll aplica também a outros filmes de Buster Keaton: 
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The gags we have so far spent most time analyzing seem to constitute an 

identifiable regularity within the diachronic phenomena of the film. They fit 

quite easily into a category or cluster of themes that can be organized around the 

idea of automatism involving a certain rigidity or inflexibility of behavior 

patterns premised on a character‟s inattention to changes in the environment.  

                                                                                                            (Carroll, 2009: 34)           

 

 

E o crítico acrescenta ainda: 
 
 

 (…) we see a systematic dichotomy in Keaton‟s gags in The General 

involving a contrast of insight versus fixation as cognitive modes that Keaton 

evokes in order to elaborate his characterization of intelligence by means of 

failures of adaptation versus successes in adaptation. Ineptitude versus facility 

and insight versus fixation serve as basic antipodes between various gags and 

actions in The General. These contrasts, in turn, supply a systematic structure 

for articulating Keaton‟s theme of adaptability.  

(Carroll, 2009: 54)  

 

 

Não obstante, muitas vezes, a personagem principal dos filmes de Buster Keaton 

consegue triunfar ao agir irreflectidamente e, em contrapartida, nem sempre alcança o 

que ambiciona quando mostra ponderação. Continuando a ater-me a The General, basta 

recordar como exemplo do primeiro pressuposto a conduta de Johnny Gray durante a 

batalha final entre os dois exércitos. Depois de desencadeada a batalha, põe-se a imitar o 

general, distribuindo ordens pelos soldados. Enquanto gesticula e vocifera, a lâmina da 

espada, que empunha na mão direita, é projectada em direcção a uns arbustos, 

obrigando-o a deslocar-se para junto de três soldados que disparam tiros de canhão. No 

instante em que se baixa para apanhar a lâmina, uma bala é disparada, passando-lhe 

rente ao corpo. Recoloca a lâmina no cabo e continua a dar ordens aos três soldados 
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entrincheirados. Vira-se para o soldado mais à esquerda e ordena-lhe que dispare, mas 

este é atingido pela bala de um soldado inimigo emboscado ali perto. Volta-se para o 

segundo soldado, dando-lhe a mesma instrução. O soldado inimigo dispara sobre este e 

abate-o. Johnny Gray reflecte sobre os próprios actos, olhando a espada e os soldados 

estendidos no chão, convencido de ter sido o causador das misteriosas mortes. Resolve 

tirar a prova, repetindo a ordem ao terceiro soldado, no preciso momento em que o 

soldado inimigo dispara sobre ele. Desesperado, sacode a espada com agressividade e a 

lâmina é novamente projectada, indo cravar-se nas costas do soldado inimigo, quando 

este se preparava para o alvejar. Sem se deter, decide tentar a sorte com o canhão, só 

que o tiro sai-lhe para o ar. De olhos postos no firmamento, corre de um lado para o 

outro à espera de que a bala caia. Na cena seguinte, a bala desce sobre uma comporta, 

rebentando-a e provocando a subida das águas no rio, ao mesmo tempo que vários 

soldados, encastelados nas rochas, se vêem obrigados a abandonar os abrigos devido à 

força da corrente.  

 As deambulações de Johnny Gray pelo campo de batalha, ao contribuírem para a 

vitória do exército Confederado, revelam, por conseguinte, que o automatismo e a 

inconsciência (a inadaptação, para me servir do termo de Noël Carrol) que caracterizam 

o herói keatoniano, resolvem frequentemente situações problemáticas. Pelo contrário, a 

adaptação do herói às circunstâncias, confirmada por acções pensadas, pode revelar-se 

inútil. Quando, no início do filme, vê negado o pedido de alistamento, disfarça-se com 

um chapéu que lhe cobre o rosto e regressa à fila, fazendo-se passar por um outro 

indivíduo. Descoberto, tenta roubar a declaração de alistamento a um sacerdote, 

acabando expulso do local. O caminho em direcção à adaptabilidade, que Noël Carrol 

considera central nos filmes de Buster Keaton, nem sempre se confirma, visto que o 
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herói keatoniano tanto resolve situações problemáticas quando manifesta ponderação e 

sentido comum, como quando reage por incontroláveis impulsos.   

Mesmo num filme como College, que Noël Carrol aponta como elucidativo, 

onde os progressos do herói, desde a inadaptação até à adaptação, parecem derivar 

naturalmente do seu percurso (em College, Ronald falha todas as modalidades 

desportivas, para depois, na corrida final até ao quarto de Mary Haynes, triunfar nessas 

mesmas modalidades), é o pedido de socorro da amada que desperta o talento 

insuspeitado do protagonista. Aliás, neste passo, como acontece em todos os grandes 

momentos de Buster Keaton, a acção do herói constrói-se à base de gestos espontâneos 

e de improvisações. O automatismo é um dos mais importantes atributos das 

personagens interpretadas por Buster Keaton: não encerra em si mesmo um valor 

positivo ou negativo, faz simplesmente parte da idiossincrasia das personagens. 

 Procurei, até agora, distinguir aquilo que julgo constituirem pontos de contacto 

entre os filmes de Buster Keaton e a estética surrealista, ao mesmo tempo que tentei 

tornar explícitos os processos através dos quais o realizador cria sequências surreais em 

grande parte das suas longas-metragens. Essas sequências advêm directamente do 

desenrolar das narrativas ou configuram pequenos episódios paralelos, encontrando-se 

intimamente ligadas à execução de gags. E é, essencialmente, através dos gags que o 

surrealismo se inscreve nos filmes de Buster Keaton, sem que nunca estejam em causa 

os processos narrativos e o seu integral desenvolvimento.  

De certo modo, é o oposto do que acontece com uma das poucas experiências 

surrealistas no cinema
4
, o filme Entr’acte (1924), de René Clair, apresentado em duas 

                                                           
4
 Rudolf Kuenzli considera Entr’acte um filme dadaísta, embora o nome deste apareça muitas vezes associado ao 

surrealismo. Tal como nalgumas obras pictóricas, parece-me difícil, senão infrutífera, uma rotulação taxativa, 

também porque o surrealismo é influenciado pelo dadaísmo e assimila alguns dos seus fins e concepções. Da 

mesma forma, Entr’acte, independentemente da sua filiação, possui características que podem conotar-se ao 

surrealismo. (Kuenzly, 1996: 11) 
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partes, no princípio e a meio do ballet Relâche, de Francis Picabia. A primeira parte de 

Entr’acte é construída à base de imagens sobrepostas, onde proliferam as perspectivas 

insólitas, num conjunto de cenas dispersas quase sem ligação entre si. Só a segunda 

parte assenta numa linha narrativa discernível e bem poderia incluir-se num filme de 

Buster Keaton: uma multidão caminha atrás de um carro funerário; o carro desloca-se a 

uma velocidade cada vez maior e o cortejo esforça-se por acompanhá-lo, correndo cada 

vez mais depressa pelas ruas da cidade. Em Entr’acte não encontramos um seguimento 

narrativo lógico, à semelhança de outras produções surrealistas, como La Coquille et le 

clergyman (1928), de Germaine Dulac, Emak-Bakia (1926) e L’étoile de mer (1028), de 

Man Ray, ou, em certo sentido, os primeiros filmes de Buñuel. Existe, isso sim, a 

mesma sobreposição de elementos oníricos e realistas. Mas, como vimos, os filmes de 

Buster Keaton constroem, acima de tudo, narrativas sólidas que integram esses 

elementos a posteriori. Nas longas-metragens, os gags mais incríveis de Buster Keaton 

raramente constituem pausas “entre actos”, como no filme de René Clair, formam partes 

de um todo coerente, no qual elementos imaginários e realistas se consubstanciam. 

Rudolf Kuenzli, na introdução ao livro Dada and Surrealist Film, distingue entre filmes 

Dada e filmes surrealitas com base na forma como são concebidas as narrativas: 

 

 The cinematic apparatus is used by Surrealist filmakers as a powerful 

means to realistically portray the [viewer‟s] symbolic order, which they then 

disrupt with shocking, terrifying images. 

                            (Kuenzly, 1996: 10) 
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 Se substituirmos “imagens aterradoras” por “passagens cómicas”, o excerto pode 

perfeitamente aplicar-se aos filmes de Keaton, tal como a sua continuação, quanto à 

utilização de técnicas cinematográficas convencionais (clássicas). 

 

 The difference between Dada and Surrealist films thus lies in their 

different stratagies of defamiliarizing social reality. Surrealist filmmakers 

largely rely on conventional cinematography (narratives, optical realism, 

characters) as a means to draw the viewer into the reality produced by the film. 

The incoherent, non-narrative, illogical nature of Dada films, which constantly 

defamiliarize the familiar world through cinematic manipulations, never let the 

viewer enter the world of the film. A distance is thus created between viewer 

and film from the beginning, which accounts for the viewer not being deeply 

disturbed by these films.  

                  (Kuenzly, 1996: 10) 

  

 

Talvez o episódio que melhor explicita este ponto de vista esteja contido em The 

Cameraman
5
. Encontrando-se à espera que Sally lhe telefone, na expectativa de 

combinar com ela um encontro, o fotógrafo (Buster Keaton) lembra-se de extrair 

dinheiro de um mealheiro. Tenta quebrá-lo com um martelo, mas não consegue. Coloca-

o em cima da cama e desfecha-lhe uma pancada com mais força: a cama cai e o 

mealheiro permanece inviolável. Apoia-o numa das paredes do quarto e descarrega-lhe 

nova pancada, furando o estuque e deixando escorregar o mealheiro para dentro da 

parede. Abre a parede à martelada e recupera o mealheiro, batendo-lhe outra vez, sem 

sucesso. Desesperado, atira-o, finalmente, para o chão, quebrando-o.  

                                                           
5
 Alguns autores consideram The Cameraman um filme menor, já que o realizador acabara de perder a 

sua independência, com a passagem do Keaton Studio para a MGM. No entanto, e ao inverso do filme 

seguinte, Spite Marriage, ainda é um filme onde distinguimos claramente, em diversas sequências, o 

estilo de Buster Keaton.   
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 O seguimento desta sequência ilustra bem como o insólito vai a pouco e pouco 

ganhando terreno nos seus filmes, quase sem que de tal nos apercebamos, como se 

concitasse um desenvolvimento natural e expectável. Quando o telefone toca, o 

fotógrafo corre escadas abaixo até ao átrio do prédio. Percebendo que a chamada não 

lhe é dirigida, regressa ao piso onde habita. Distraído, sobe até ao terraço, onde caminha 

sobre um muro inclinado que toma pelo prolongamento das escadas. O telefone toca 

pela segunda vez, a porteira chama-o e o fotógrafo volta a descer rapidamente, só 

parando na cave. Sobe um piso até ao átrio e atende a chamada de Sally, que confirma a 

sua disponibilidade para se encontrar com ele. Abandona o telefone e corre velozmente 

pelas ruas da cidade até ao átrio do prédio onde Sally aguarda, ainda de telefone na mão. 

Quando se apercebe que não há ninguém do outro lado da linha, o fotógrafo surge na 

sua retaguarda. 

 A longa corrida do fotógrafo até ao prédio de Sally, atravessando meia cidade, 

consagra por breves instantes a passagem do filme pelo maravilhoso. Mostram-se ao 

espectador todas as etapas do percurso, até à chegada junto de Sally, como se este fosse 

realizável e tivesse acontecido de facto, espacial e temporalmente. O impossível torna-

se possível por força da paixão do fotógrafo, e pela especificidade fílmica, que o leva a 

concretizar feitos humanamente inalcançáveis.         

 Ainda em The Cameraman, durante a batalha no bairro chinês, encontramos 

todos aqueles elementos destacados a propósito de outras longas-metragens: a 

manipulação inusual de objectos (quando o fotógrafo expõe intencionalmente o tripé ao 

tiroteio), o seu comportamento automático, feito de reacções espontâneas (o fotógrafo 

filma literalmente no meio da batalha e desencadeia pequenos conflitos, quer para se 

defender, quer com o objectivo de filmar), a mistura do real com o imaginário, pela 

combinação destes elementos e devido à presença do macaco, que o acompanha no 
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campo de batalha e contribui para acentuar a invulgaridade das situações, não só porque 

intervém várias vezes na acção, chegando mesmo a salvar o fotógrafo, mas pela própria 

figura do macaco no meio dos humanos. Mais tarde, o macaco revela-se imprescindível 

ao filmar a sequência do salvamento de Sally, o que muda o destino do fotógrafo. 

 Não se trata da primeira vez que Keaton utiliza um animal domesticado num 

filme seu. Já três anos antes, em Go West, havia feito o mesmo com resultados ainda 

mais hilariantes, produzindo aquela que é, com certeza, a sua mais estranha longa-

metragem, onde poderemos distinguir todos os aspectos que identifiquei até agora por 

aproximação ao surrealismo, com a vantagem de se definirem desde muito cedo, 

criando uma atmosfera insólita, absurda, surreal. Nesta perspectiva, procederei à análise 

de Go West, esperando comprovar que os elementos surrealistas marcam presença 

constante nos filmes de Buster Keaton, consolidando-se como estruturas fulcrais desses 

filmes. Mais do que isso, nalguns casos, esses elementos derivam de aspectos que são, 

por um lado, intrínsecos à forma como o realizador concebe e organiza os seus filmes, 

por outro lado, idênticos a alguns dos processos subjacentes à criação de um objecto de 

arte surrealista.          
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2.   Once upon a time in the West 
 

 

 

 
2.1. A Reckless Romeo6 

 

 
Il était un grand nombre de fois 
Un homme qui aimait une femme 
Il était un grand nombre de fois 
Une femme qui aimait un homme 
Il était un grand nombre de fois 
Une femme et un homme 
Qui n'aimaient pas celui et celle qui les aimaient 
Il était une fois 
Une seule fois peut-être 
Une femme et un homme qui s'aimaient 
Robert Desnos 
 
 
 
Le cinema est non seulement la transcription de l’amour mais aussi et 
surtout il est amour. 
Ado Kyrou 
 

 

 

Em todas as longas-metragens que Buster Keaton realizou durante a década de 

vinte, o amor funciona como móbil de acção do herói, que se assume sempre como um 

sujeito apaixonado. É esse estado de enamoramento que desencadeia acontecimentos e o 

                                                           
6 Título de um filme de Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, de 1917, em que Buster Keaton desempenha um 

pequeno papel. 
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envolve em situações problemáticas, de que apenas voltará a sair após ter ultrapassado 

os obstáculos que terminam na conquista amorosa. Por vezes, o amor reveste-se de um 

poder transformador da realidade, como acontece em Our Hospitality, onde só a união 

dos jovens amantes põe fim ao ódio ancestral entre famílias, ou em Steamboat Bill Jr., 

permitindo a reconciliação entre dois inimigos figadais. Nalguns casos mesmo, o herói 

sofre uma metamorfose repentina e profunda, fruto das paixões que o assolam. Tom 

Dardis diz-nos de Battling Butler:  

 

The film recalls both The Saphead and The Navigator, for Alfred Butler 

is another spoiled weakling who undergoes a transformation to strength and 

power through the love of the heroine.  

(Dardis, 1979: 133)  

 

 

O mesmo poderia dizer-se de College. Nestes dois filmes, o protagonista mostra-

se incapaz de superar os obstáculos com que depara e, só nos últimos momentos, por 

interferência da mulher amada, consegue finalmente triunfar. 

Em College, depois de fracassar em várias modalidades desportivas, Ronald é 

confrontado com uma prova derradeira - correr em salvação de Mary Haynes, cativa de 

Jeff Brown nos seus próprios aposentos. O espectador é então surpreendido ao vê-lo 

percorrer o caminho até ao quarto de Mary, executando de forma exímia várias proezas 

atléticas, desde o salto de obstáculos até ao salto à vara, e vencer o seu rival 

arremessando-lhe violentamente objectos, como se do lançamento do disco se tratasse. 

Daniel Moews nota acerca deste final: 

 

      Jeff‟s defeat marks Ronald‟s victory, which is a typical Keaton 

Triumph, even though it has taken far longer than usual for the turning point of 
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the hero‟s fortunes to come. His day of glory occupies only the last ten minutes 

of the film, and till then there has been no real indication on his part that he 

could ever reach it.  

                                           (Moews, 1977: 272) 

 

 

 Em Battling Butler, a reviravolta é ainda mais tardia, motivada por uma simples 

troca de olhares com a mulher amada, durante o combate entre Alfred Butler e Alfred 

Battling Butler, quando tudo levava a crer que o primeiro seria derrotado e humilhado. 

Ambos os desenlaces põem em relevo o papel fulcral que as paixões amorosas 

desempenham no destino das personagens e a força quase sobre-humana do homem 

apaixonado. Nesse sentido, College e Battling Butler constituem dois casos particulares 

na filmografia de Buster Keaton. No entanto, se College deixa transparecer, no 

essencial, semelhanças com a maioria das longas-metragens, Battling Butler é em certa 

medida um filme à parte, centrado na narrativa, pendendo constantemente para o 

melodrama, bastante contido no que toca a gags e comicidade. Algumas sequências 

encerram mesmo momentos de violência típicos dos “filmes de boxe”, originando um 

tipo de humor mais sarcástico, que sublinha essa viragem inesperada e abrupta no final. 

Trata-se do mesmo tipo de reviravolta no limite que encontramos em inúmeros filmes 

americanos, mas com uma diferença assinalável – nesses filmes, o herói possui todas as 

qualidades e o auxílio prestado por uma pessoa próxima apenas lhe vem incutir o alento 

necessário para fazer reverter uma situação negativa. Em Battling Butler, o herói é um 

anti-herói totalmente incapaz, e só a intervenção da mulher amada lhe permite alcançar 

um sucesso francamente inopinado.  

College e Battling Butler atribuem uma função primordial às paixões amorosas e 

à influência que estas exercem sobre as personagens. Se a mesma relação de causa-
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efeito não resulta tão explícita noutros filmes de Buster Keaton, nem por isso o amor 

deixa de ocupar invariavelmente um lugar de destaque, funcionando quase sempre como 

elemento catalisador da acção, alfa e ómega de todo o processo narrativo. Essa constitui, 

aliás, uma marca do cinema clássico americano e de muitas comédias burlescas em 

particular. 

Por outro lado, quase todos os filmes de Buster Keaton contêm registos satíricos 

a respeito das relações amorosas. É como se duas perspectivas antagónicas acerca do 

amor coincidissem no mesmo filme. Tomando outra vez College a título de exemplo, 

quando o director do colégio chama Ronald para o admoestar pelo fraco aproveitamento 

escolar, este confessa-lhe estar apaixonado e ser essa a única razão que o levou a 

matricular-se. O director do colégio compadece-se e nomeia-o mestre de barco 

(coxswain) da equipa de remo. Antes de assistirmos à recepção de Ronald pelos 

companheiros de equipa, vemos o director agarrar solenemente o retrato de uma 

rapariga, enquanto lhe brotam lágrimas dos olhos que enxuga com um lenço branco. A 

cena resulta manifestamente ridícula, revelando o mesmo tipo de burlesco que 

encontramos no epílogo, onde, numa sucessão rapidíssima, três momentos resumem a 

vida do casal. No primeiro, Ronald e Mary encontram-se na sala, ele a ler o jornal, ela a 

tricotar e, ao fundo, duas crianças que, imitando o pai, folheiam também jornais. O 

segundo mostra-nos Ronald e Mary, sentados diante de uma lareira, já velhos e 

resmungões. O terceiro, duas lápides no cemitério, que se subentende pertencerem a 

ambos. Talvez este esboço sobre o casamento se limite a sentenciar em imagens “e 

viveram felizes até que a morte os separou”, no entanto, pode transmitir-nos igualmente 

que, depois dos anos loucos da paixão, depois da conquista amorosa, a vida regressa à 

normalidade, previsível e plena de aborrecimento.   
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Uma ideia semelhante parece estar implícita no final de Sherlock Jr. O 

projeccionista encontra-se frente a frente com a prometida e vai imitando os 

movimentos da personagem do filme, que espreita sorrateiramente. Passo a passo, 

sempre de olhos postos no filme e reproduzindo os gestos do actor, vêmo-lo agarrar a 

mão da amada, introduzir-lhe um anel no dedo e beijá-la. A câmara foca pela última vez 

o filme projectado, no qual aparece agora um grupo de crianças à volta do casal. O 

projeccionista coça a cabeça, sofrendo um dilema. Este gesto, como apontaram diversos 

autores, simboliza o hiato existente entre ficção e realidade, mas exprime igualmente, 

nesse sentido, o antagonismo inerente a duas formas divergentes, uma idealista e outra 

realista, de encarar as relações amorosas.   

  O herói keatoniano é um herói romântico. Há, na maior parte dos filmes de 

Buster Keaton, uma estrutura narrativa idêntica, que se organiza num conjunto de etapas 

que vão desde o conhecimento da amada até à sua conquista. Essa estrutura predomina 

nas longas-metragens e repete-se também nalguns filmes curtos. Cada uma das três 

partes em que está dividido Three Ages (1923) executa-a circularmente em três períodos 

históricos diferentes: na Idade da Pedra, durante o Império Romano e no início do 

século XX.  

Three Ages assinala uma viragem na obra de Buster Keaton, ao delimitar a 

transição entre duas épocas – com ele inicia-se o período das longas-metragens, durante 

o qual, dirigindo o Keaton Studio, o realizador independente cria os seus filmes mais 

importantes. Como apontaram vários autores e como assumiu o próprio Keaton, 

compunha-se originalmente de três episódios (três curtas metragens), posteriormente 

acoplados numa longa-metragem. Por meio de um processo de montagem inspirado em 

Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages (1916), de D. W. Griffith, repete o 

mesmo argumento em contextos históricos diferentes: “The basic joke of the film is one 
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which was then enjoying a vogue in newspaper cartoons and comic literature: an 

anachronistic view of historical periods - past times viewed as contemporary life in 

period disguise” (Robinson, 1969: 71). Three Ages brinca com a ideia de que o amor, 

bem como os efeitos resultantes das paixões amorosas, permanecem imutáveis ao longo 

dos tempos, uma das mensagens latentes no filme de Griffith. Depois de um conjunto de 

peripécias bem sucedidas que culminam na conquista amorosa, lemos o último 

intertítulo – “And if anything more were needed to show that love has not changed…” -, 

seguindo-se as cenas finais, que retratam a situação do casal nas diferentes épocas 

históricas. Na Idade da Pedra, saindo de uma gruta acompanhado por mais de uma 

dezena de filhos. Cena idêntica à do período romano, embora nesta os filhos sejam mais 

crescidos e em menor número. Já na actualidade, vemos os cônjuges sair de casa, só que 

desta feita apenas um cão os acompanha.  

O herói keatoniano é um herói romântico, embora algo desencantado. Da mesma 

forma que em College e Sherlock Jr., o epílogo em Three Ages encerra com um 

comentário social e uma nota satírica sobre as relações amorosas. Por ele passa até certo 

ponto o efeito parodico a Intolerance, que refere David Robinson: “(…) the parody of 

Intolerence would be readily recognized and apreciated” (Robinson, 1969: 71). Não 

deixando de ser uma comédia romântica, Three Ages satiriza ao mesmo tempo as 

relações amorosas. Aquilo que Daniel Moews diz a propósito de Go West, é igualmente 

válido, numa dimensão mais reduzida, para Three Ages e a generalidade dos filmes de 

Keaton:  

       

We are also meant to see it as a total disrespectful joke on the 

sentimentality of D. W. Griffith, for the cow is named after one of the heroines 

in Intolerance, and the hero‟s name, Friendless, also recalls the friendless one in 

that movie. But as usual in Keaton, the parodic references are not so 
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thoroughgoing as to destroy what they satirize. If the Keaton hero is often a 

parodic one, he is always still a hero, and if in this film he is often deliberately 

presented as a sentimental absurdity, a satiric criticism of the silent screen‟s 

overindulgence in lacrhymose feelings, he is also at the same time basically and 

seriously sentimental, a sad-eyed figure who is himself genuinely pathetic.  

                                                                                                      (Moews, 1977: 159) 

 

 

Se há filme através do qual perpassa, do princípio ao fim, uma sátira às relações 

amorosas e ao sentimentalismo esse filme é Go West (1925). Nele a mulher amada é 

substituída por uma vaca - Brown Eyes. Friendless, o herói, faz algumas aproximações 

à filha do proprietário do rancho, mas é por Brown Eyes que se apaixona e é em torno 

de Brown Eyes que concentra a sua acção. Já no fim do filme, depois de conduzir com 

sucesso, por meio das ruas de Los Angeles, o gado até aos currais, Friendless é 

felicitado pelo proprietário, que lhe oferece uma recompensa – “My house and anything 

I have is yours for the asking.” Hesitante, baixando a cabeça num típico gesto de 

timidez keatoniana, Friendless estica o braço e responde – “I want her.” A câmara 

centra-se no lugar para o qual Friendless apontou e mostra, quase em grande plano, a 

expressão emocionada da filha do proprietário. A câmara foca novamente Friendless e o 

proprietário, estupefacto com a proposta. Friendless caminha em direcção à rapariga, 

passa por ela, ignorando-a, e vai buscar Brown Eyes, oculta por um tabuado e por isso 

invisível no conjunto. O proprietário ri, a filha manifesta-se surpreendida (ou indignada, 

a distância a que é filmada a cena não permite discernir), e os três, juntamente com 

Brown Eyes, sobem para um carro e abandonam alegremente a cidade. Pode imaginar-

se que Friendless fica com as duas, a mulher e a vaca, mas é a segunda que ele prefere. 

“This is Keaton‟s only feature without a happy romantic fade-out between Buster and 

the woman he intends to marry” (Meade, 1995: 156).  



47 

 

A mulher trocada pela vaca - dificilmente conseguirá encontrar-se olhar mais 

corrosivo acerca do amor. Go West subverte as relações amorosas até ao absurdo. Hoje 

como na época de Keaton, o filme só poderia afigurar-se absurdo. O poema de Rafael 

Alberti – Buster Keaton busca por el bosque a su novia que es una verdadera vaca 

(Poema representable) – constitui testemunho disso. Pode ler-se como um hino a Go 

West, que capta, por meio de uma lente distorcida até ao grotesco,  o absurdo do filme. 

Buster Keaton vai pelo bosque e pergunta aos animais onde está a sua querida vaca 

Georgina, questionando: “Eres una dulce niña o eres una verdadera vaca? / Mi corazón 

siempre me dijo que eras una verdadera vaca. / Tu papá, que eras una dulce niña / Mi 

corazón, que eras una verdadera vaca”. Instantes depois, desesperado, comete suicídio. 

Alguém assina no fim: “De Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, 

1929”. Esta rúbrica de um eu impessoal remete-nos para o filme, sublinhando o 

sentimento de absurdo deixado no espectador. No poema, tal como no filme, o amor 

torna-se patético: “Hasta los grillos se apiadan de mí / y me acompaña en mi dolor la 

garrapata”. 

Luis Buñuel escreveu a propósito de College, em Contra Toda Infección 

Sentimental:  

 

Liberadas de la tradición, nuestras miradas se rejuvenecen en el mundo 

juvenil y temperado de Buster, gran especialista contra toda infección 

sentimental. (...) Buster jamás tratará de hacernos llorar, porque sabe que las 

lágrimas fáciles están periclitadas. (...) Ni un instante dejaremos de reírnos, no 

de él, sino de nosotros mismos, con la sonrisa de la salud y la fuerza olímpica.  

                                                           (Buñuel, 1972: 33)    
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    A recusa do sentimentalismo aparece em Go West levada ao extremo, 

transformando-se em crítica ao sentimentalismo por meio da irrisão. Ainda que a 

intenção inicial de Buster Keaton, como sempre, fosse apenas provocar o riso e Brown 

Eyes tenha surgido quase inadvertidamente devido à dificuldade em encontrar uma 

actriz à altura (se bem que este episódio seja já em si mesmo absurdo):  

 

The Charge of the Light Brigade, as Bruckman called the five hundred 

husband hunters in Seven Chances, had focused attention on the perennial 

comedy problem: the right leading lady. (...) she had to have looks, intelligence, 

fortitude, paid-up insurance, and a grasp of the art as Keaton underplayed it. So 

far, in five years and two dozen films, Buster had not yet found her. (...) They 

were discussing the problem at a rainy-day story conference. Suddenly Buster 

said, “I think I‟ll hire a cow.” His tone brought everyone to attention. “A Jersey 

cow,” he said. “A cow called Brown Eyes.” He was serious.  

                                                                                     (Blesh, 1966: 260) 

 

 

Chegados a Go West, verificamos que, por um lado, as longas-metragens de 

Buster Keaton são comédias românticas que evoluem em torno de um herói à conquista 

da amada. É um ciclo recuperado de filme para filme, apesar das diferenças 

argumentais, e é fundamental porque determina toda a acção e as escolhas das 

personagens. Por outro lado, os aspectos burlescos da comédia keatoniana, tantas vezes 

direccionados contra esse tipo de romantismo, suavizam-no e quase o esvaziam do seu 

pathos, como se o herói estivesse, por vezes, a rir de si próprio ou da nossa ingenuidade. 

Se houve quem visse em Go West o único filme sentimental de Keaton, e Daniel Moews 

o afirme (“[It] is the one Keaton movie whose accompaniment could be played by a 

Chaplin violin” - Moews: 1977, 159), esse aspecto só vem, a meu ver, reforçar o olhar 

sarcástico, lançado sobre as relações amorosas, principalmente se virmos o filme à luz 
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do conjunto da obra do realizador, recordando que este nunca procurou fazer apelo à 

comoção, como fez por exemplo Charlie Chaplin. E não é apenas de Chaplin que parece 

afastar-se, mas de grande parte da comédia contemporânea, aproximando-se mais, por 

esta via, dos irmãos Marx. 

  Em Go West, a subversão da representação amorosa pela substituição do 

objecto amado pode equiparar-se à obsessão dos surrealistas em desmantelar os valores 

e a moral tradicionais, que se manifestou principalmente durante a fase dadaísta de 

alguns membros do movimento. Dessa época datam obras como Voilà la femme (1915), 

de Francis Picabia, um complexo de pistões e mecanismos que se pretende uma 

representação fiel da mulher. O efeito escarnecedor é o mesmo que no filme: o corpo da 

mulher, figura exaltada pela tradição artística, representação da beleza por excelência, 

surge como uma máquina. Outra obra do pintor - As Três Graças (1924-27) –, em 

alusão a um tema consagrado na pintura clássica, mostra-nos três corpos deformados, de 

que apenas se distinguem os contornos feminis nos peitos e nas ancas salientes. Trata-se 

de um quadro burlesco, à semelhança de outros que Picabia nos deixou, marcado, como 

o conjunto da sua obra, por uma implacável ironia.  

O desprendimento da tradição permite tratar com à vontade e até desrespeito 

temas sacralizados - o amor e a mulher neste caso. Embora em Picabia, nos surrealistas 

em geral, essa intenção se revele como “artificial”, porquanto consciente e deliberada 

(programática), o contrário sucede em Buster Keaton, ocorrendo de forma espontânea e 

provavelmente involuntária. Dito de outra forma, Luís Buñuel remata assim o artigo 

sobre College já citado anteriormente: 

 

Escuela de Jannings, escuela europea: sentimentalismos, prejuicios 

estéticos y literarios, tradición, etc: John Barrymore, Veidt, Mosjukin, etc. 
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Escuela de Buster Keaton, escuela americana: vitalidad, fotogenia, 

ausencia de cultura y tradición reciente: Monte Blue, Laura la Plante, Bebe 

Daniels, Tom Moore, Menjou, Harry Langdon, etc.  

                                                                                    (Buñuel, 1972: 35)  

 

 

Paradoxalmente, os surrealistas, tão empenhados em fazer tábua rasa de toda a 

tradição moral e estética, ao longo do tempo desenvolveram uma concepção romântica 

da mulher e das relações amorosas, que se tornou numa das características identitárias 

do movimento. Também no que toca ao cinema, é a percepção com que ficamos ao 

lermos o capítulo dedicado ao amor em Le Surréalisme au Cinéma, de Ado Kyrou. 

Entre listas de filmes românticos e o enaltecimento de divas como Louise Brooks, Greta 

Garbo ou Marlène Dietrich, é a época do cinema clássico americano, passando pelo 

erotismo nas comédias burlescas de Mack Sennett, que lhe merece maior destaque. O 

filme de culto por excelência para Ado Kyrou e vários surrealistas é Peter Ibbetson, de 

Harry Hathaway, do qual André Breton disse, em O Amor Louco, ser “a exaltação do 

amor total como eu o encaro” (Breton, 1994: 83), e a que só poderia comparar-se, para o 

mentor do movimento surrealista, L’Age D’Or de Luis Buñuel. Peter Ibbetson, filme 

ultra-romântico, narra a história de dois amigos de infância inseparáveis, mais tarde 

amantes arrebatados, que por força das circunstâncias (a paralisia de Peter) se vêem 

obrigados a consumar a sua união num mundo onírico que se estende por osmose para 

além da morte. Tal como L’Age D’Or, o filme alimenta-se do mito do amor sem limites 

nem entraves, dos amantes que se opõem às convenções sociais e morais. Estes dois 

filmes enfocam as principais ideias dos surrealistas acerca do amor: a visão romântica, 

sem esquecer o lado obscuro das paixões e a pulsão do inconsciente nas escolhas das 

personagens, dimensões importantes, estas últimas, sobretudo no filme de Buñuel. Tal 
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como nos filmes de Keaton, encontra-se neles expressa, de forma indelével, uma ideia 

romântica de amor, que se mistura ao longo da acção com outros elementos, dando 

lugar a um olhar ambivalente sobre as relações amorosas, que não é puramente 

romântico nem deixa de o ser.  

Desconheço referências específicas dos surrealistas a Go West, mas é provável 

que se revissem no filme pelos mesmos motivos que admiravam outras produções de 

Buster Keaton, já que algumas vezes enalteceram e reivindicaram a obra do cómico 

americano. Talvez nem todos se identificassem - afinal o movimento surrealista foi 

sempre plural e heterogéneo - com aquele que é o ponto mais susceptível em Go West - 

a substituição da mulher amada pela vaca -, pesando aqui as suas concepções a respeito 

da mulher e das relações amorosas. Por razões parecidas, André Breton, no Second 

manifeste du surréalisme (1930), expulsa Deilteil do movimento, devido a um artigo 

saído na la Révolution surréaliste: “C‟est M. Deilteil, voir son ignoble chronique sur 

l‟amour dans le numéro 2 de la Révolution surréaliste (...)”. E J. H. Matthews, em 

Surrealism and American Feature Films, assume que “(…) no surrealist can condone 

inversion of the values expressed in Henry Hathaway‟s Peter Ibbetson” (Matthews, 

1979: 25). Contudo, acredito que aos surrealistas agradassem outros aspectos do filme 

pelas razões que irei explicar a seguir.  
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2.2. Out West7
 

 

A speaking man who could not be heard was precisely as fantastic an 
object as a talking mule. 
Walter Kerr 
 
 
Le cinéma est d’essence surréaliste. 
Ado Kyrou  
 

 

 

 

Se Go West, na linha do exposto anteriormente, constitui também uma paródia 

de Buster Keaton aos seus próprios filmes, trata-se de algo que nunca se poderá afirmar 

com certeza, mas uma hipótese que se coloca legitimamente. Seria assim uma espécie 

de farsa representada ao espelho, onde o cineasta ri dos motivos e das construções que 

alimentaram os seus filmes precedentes. À imagem de outras das suas películas, há uma 

dimensão meta-fílmica em Go West, que se traduz em referências várias, não só a 

clássicos da época mas também à personagem que ele próprio criou e cujos traços se 

recuperam filme após filme. Um passo emblemático a este respeito é aquele em que 

Friendless, sentado a uma mesa de jogo com o intuito de conseguir dinheiro para 

comprar Brown Eyes, acusa o seu rival de fazer batota. Este, apontando-lhe uma pistola, 

profere: “When you say that - SMILE”. O espectador familiarizado com os filmes de 

                                                           
7
 Título de um filme de Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, de 1918, onde este e Buster Keaton desempenham os 

papéis principais. 
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Keaton sabe que o herói não pode rir, porque faz parte da sua idiossincrasia nunca rir, 

seja em que situação ou sob que pretexto for. Friendless, como não poderia deixar de 

ser, também não nos desilude: leva dois dedos às extremidades dos lábios e repuxa-os, 

esboçando um sorriso forçado que os olhos desmentem. Se a referência ao próprio é 

imediatamente reconhecível, existe uma outra, mais velada, novamente a D. W. Griffith, 

neste caso a um passo de Broken Blossoms, em tudo semelhante, onde a heroína, 

ameaçada por um pai tirano, se vê igualmente obrigada a esboçar um sorriso forçado 

com dois dedos da mão direita. 

As referências à personagem construída por Keaton não se esgotam nesta cena 

memorável. Uma das mais frequentes noutros filmes está relacionada com um objecto 

distintivo da imagem de marca do actor, o famoso chapéu em forma de porkpie. Talvez 

o gag mais notável em torno do chapéu ocorra em Steamboat Bill Jr., quando o herói, 

obrigado pelo pai, experimenta numa loja chapéus de vários tipos até sair com um que 

detesta. Já na rua, uma rabanada de vento leva-o pelos ares - a oportunidade encontrada 

para tirar da mala o porkpie hat, que mantém, como sempre, até ao final da acção. Em 

Go West, quando Friendless muda de roupa e se traveste num autêntico cowboy, só 

conserva a pequena pistola encontrada numa estação e, previsivelmente, o chapéu. Por 

outro lado, ao longo de todo o filme, o chapéu está constantemente “a fugir” a 

Friendless, como se constata em três momentos precisos: no início, ao ser atropelado 

pela multidão; no comboio a caminho do Oeste, perdido entre os barris, e, logo depois 

de descer do comboio, quando, assustado com um cavalo, o deixa cair no chão; na altura 

em que, escondido numa esquina, espreita o proprietário do rancho. Já em Los Angeles, 

depois de vestir um disfarce de diabo que se prolonga num capuz, para dessa forma 

atrair a manada de vacas, Friendless olha para o chapéu e, embora hesitando, atira-o 

para o lado. É uma das poucas vezes que Buster Keaton se desfaz do seu querido 
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porkpie hat e possivelmente a única de forma consciente. O despojamento de um 

emblema com uma carga simbólica tão importante no imaginário keatoniano não será, 

presumivelmente, ocasional e torna-se susceptível de indiciar a emancipação do actor 

relativamente à personagem que representa - mais um sinal, entre outros, que aponta 

para uma dimensão auto-paródica em Go West.  

Se o motivo do chapéu serve ocasionalmente a Buster Keaton para desenvolver 

gags (recorde-se a viagem de comboio no início de Our Hospitality), a sua acção passa 

com frequência pela manipulação de todo o tipo de objectos circundantes. Ora é 

precisamente o modo como Buster Keaton manipula por vezes os objectos, dando-lhes 

usos diferentes dos habituais, atribuindo-lhes outras finalidades que não aquelas para as 

quais foram concebidos, desprovendo-os da função utilitária inerente ou provendo-os de 

uma utilidade inusitada, que origina episódios surreais em muitos dos seus filmes. 

Go West começa com o protagonista a esvaziar a casa de objectos pessoais, 

levando-os a uma loja de penhores com o objectivo de proceder à sua venda. Nada de 

singular nesta cena, se não pela forma como esses objectos são transportados. Friendless 

coloca-os todos em cima de uma cama e, puxando esta por um cordel, arrasta-a até à 

loja. É o primeiro exemplo de manipulação surreal de um objecto que encontramos no 

filme – a cama, leito no qual se dorme, transforma-se em veículo de transporte, servindo 

uma finalidade para a qual não foi talhada. Processo idêntico ao que nos é descrito por 

Durozoi e Lecherbonnier, a propósito do uso dado aos objectos pelos surrealistas: 

 

Ao passo que os objectos que nos rodeiam quotidianamente parecem de 

uma vez por todas definidos pelo seu uso, a manipulação surrealista perturba as 

aparências banais, revela por detrás do aspecto manifesto dos objectos uma 

potencialidade indefinida de estados latentes que não podem senão actualizar-se 

e com os quais se trata de encontrar um modo de coexistência.  
                                                 

(Durozoi e Lecherbonnier, 1972: 258) 
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Outros três excertos do filme são exemplificativos a este respeito. O primeiro 

ocorre quando o proprietário ordena a Friendless que marque Brown Eyes com um 

ferrete em brasa: para a poupar ao sofrimento, depois de a ter desprendido da árvore à 

qual se encontra atada, leva-a para uma local afastado e serve-se de uma escova de 

barbear, um pedaço de sabão, uma lâmina e do próprio leite de Brown Eyes para 

desenhar o carimbo do proprietário no dorso da vaca. O segundo está igualmente 

relacionado com a protecção de Brown Eyes: ao vê-la acossada por vários touros, 

Friendless, achando-a indefesa por não possuir chifres, entra na sala onde os cowboys se 

encontram a jantar e rouba um par de chifres de veado pendurado na parede; com a 

ajuda de um cinto, prende-lhe os chifres à cabeça; a cena seguinte mostra-nos a manada 

a fugir em frente de Brown Eyes, agora artilhada com uma poderosa armadura. O 

terceiro pode parecer um mero apontamento, mas surge na sequência de um conjunto de 

gags relativos às tentativas frustradas de Friendless para montar a cavalo: depois de ter 

ido, sem sucesso, enlaçar um vitelo para o recolher ao curral, Friendless sobe para o 

cavalo, só que fá-lo por meio de uma escada de madeira presa à sela. 

A subversão da função natural dos objectos tem aqui invariavelmente a 

finalidade de os tornar úteis de uma outra maneira. Não obstante, produz a mesma 

sensação de estranhamento presente em inúmeras criações surrealistas que assentam na 

busca de uma poeticidade através da justaposição, no mesmo plano, de objectos que 

parecem nada ter em comum, ou na sua transformação por meio de hibridação ou 

colagem das partes, processos sintetizados nas palavras de Lautréamont, que os 

surrealistas cedo fizeram suas, de que o belo pode nascer da junção de uma máquina de 

costura e de um guarda-chuva sobre uma mesa de operações.  
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Guilhermo de Torre diz mesmo que a génese e a essência do surrealismo cabem 

dentro desta máxima: “(...) sem grande hipérbole, diríamos que dela saiu todo o 

surrealismo. O que se seguiu não foi mais que uma paráfrase e suas variantes” (Torre, 

1972: 133). De facto, raramente os objectos surrealistas conservam o seu utilitarismo e 

significação iniciais, algo bem patente na obra de René Magritte, onde um dos 

principais atributos dos objectos é a sua permanente alteridade, como se constata em 

inúmeras pinturas suas. São vários os exemplos que se poderiam apontar, porquanto, 

para os surrealistas, este processo, ligado às técnicas da colagem, da raspagem, do 

cadavre exquis e do automatismo, se revela como imanente ao acto criativo: 

 

Quer se trate de um achado ou de uma construção, o importante é que o 

objecto se situa finalmente a meio caminho entre o objectivo e o subjectivo: se, 

por um lado, qualquer coisa do mundo exterior é tomada a cargo e dotada de 

um sentido através da afectividade, por outro lado, a subjectividade é 

incorporada na realidade objectiva.       

                                                      (Durozoi e Lecherbonnier, 1972: 258)     

 

 

Se os momentos atrás referidos permitem paralelismos imediatos com várias 

obras de arte deixadas pelo movimento surrealista, há ainda outros que quero assinalar 

por retratarem essa forma peculiar de lidar com os objectos, pois a maneira como 

Keaton com eles se relaciona quase nunca é banal. Isso constata-se também quando 

Friendless prende a pistola por um cordel, porque esta, por ser tão pequena, se perde no 

fundo do coldre, e a primeira vez que a a usa fica com a mão entalada na parte superior 

do mesmo. Ou quando Friendless coloca o dedo no gatilho do adversário e pressiona em 

sentido contrário, num braço de ferro em que a força se concentra nos dedos 

engatilhados, impedindo-o assim de disparar a arma. Ou ainda, em Los Angeles, quando 
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entra numa loja e pede um pano vermelho para atrair a manada de vacas dispersa, 

olhando em volta e descobrindo um disfarce de carnaval que acaba por vestir. Nestes 

momentos, o modo como os objectos são manuseados resulta sempre inesperado, sendo 

original o fim para o qual se destinam. Buster Keaton, à maneira dos surrealistas, 

relaciona-se sempre com os objectos numa perspectiva distanciada e subjectiva, 

descobrindo neles muito mais do que simples instrumentos utilitários cujo fim estivesse 

de antemão definido. Tal como Magritte, no quadro A Chave dos Sonhos, a um chapéu 

de coco chama neve e a um sapato de senhora chama lua, muitas vezes, nos filmes de 

Buster Keaton, os objectos também não são o que aparentam, ou não são isso 

exclusivamente
8
. 

Esta sucessão de situações em que os objectos são manipulados de forma 

criativa e desusada dá origem a um universo no qual se esbatem as fronteiras entre o 

racional e o irracional, o mundo subjectivo e o objectivo, o sonho e a realidade - numa 

palavra, um universo surrealista. A sensação de surrealidade que decorre de alguns 

filmes de Buster Keaton deve-se em parte a esta dinâmica, e depressa o espectador 

mergulha num mundo onírico e maravilhoso. Yvonne Duplessis regista que “basta 

arrancar um objecto ao seu sentido habitual para o precipitar no surreal (Duplessis,1983: 

52)”. Exactamente o que consegue Keaton em muitos dos seus filmes.  

Embora Brown Eyes se revele um ser com autonomia própria, nem por isso 

aparece tratado como o animal que é, nem tão pouco se comporta como tal. Os vínculos 

que o ligam a Friendless estão longe de espelhar uma relação convencional entre um ser 

humano e uma vaca, que é nada menos do que colocada no lugar da mulher amada. 

Friendless comunica com ela como se fosse a sua cara-metade e as situações daí 

                                                           
8
 O famoso quadro de Magritte Ceci n’est pas une pipe, ainda que focando o problema da representação 

artística, pode ser igualmente invocado a este propósito. 
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resultantes produzem um efeito parecido (e superior em estranhamento) ao conseguido 

com a manipulação dos objectos circundantes. O comportamento da vaca encontra-se 

controlado por meio do processo de domesticação complexo que nos descreve Rudi 

Blesh: 

 

Brown eyes was found, and Buster began to train her. “Within ten 

days”, he announced, “I‟ll have her following me everywhere. Now just leave 

us alone.” He patiently hauled her around by a haler rope. Meanwhile he started 

a friendship. In a day or so the rope was a smaller one, then it was a length of 

cord. On the tenth day, everyone was watching. Brown Eyes now fell in step 

right behind the slapshoed comedian with no visible implementation of the 

trainer‟s will. At the sounds of surprise, Buster pointed to a fine black cotton 

thread tied around his elbow and leading to Brown Eye‟s neck.  

                                                                                    (Blesh, 1966: 261) 

 

 

 Este treino intensivo possibilita condicionar Brown Eyes, que parece 

desenvolver uma relação de profunda afectividade com Friendless, que a protege, 

acarinha, acompanha para toda a parte, sacrificando-se por ela, daí resultando situações 

hilariantes. A cena em que Brown Eyes entra pelo bar adentro, ante a perplexidade dos 

presentes, é reveladora: a vaca irrompe num espaço que lhe está vedado, assumindo um 

comportamento que não é próprio de um animal mas de um ser humano, produzindo-se 

uma confusão (quase uma inversão) de papéis. 

Numa das cenas finais de Un Chien Andalou, de Luís Buñuel, alguém abre a 

porta de um quarto onde se encontra uma vaca deitada sobre a cama. Robert Knopf, em 

The Theater and Cinema of Buster Keaton, põe a hipótese de esta imagem se ter 

inspirado em Buster Keaton, e pensamos naturalmente em Go West. Depois de a porta 

do quarto se abrir lentamente e a câmara nela entrar de rompante, a última coisa que o 
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espectador pensa encontrar é uma vaca estendida na cama, ainda que antes tenha 

escutado os seus mugidos. A presença da vaca nesse espaço cria, por si só, uma 

sensação de surrealidade, igual à que se experimenta quando contemplamos o quadro O 

quarto de Max Ernst onde merece a pena passar uma noite, no qual aparecem uma 

baleia, um morcego, um peixe, uma serpente, um urso, uma ovelha e uma árvore. Se 

estranhamos a posição que ocupam as mobílias de quarto – uma cama, uma mesa e um 

armário -, amontoadas no canto inferior direito, é principalmente a presença dos animais 

e da árvore que, inscritos num espaço ao qual não pertencem, nos transporta 

subitamente para o domínio da surrealidade.  

Se, em Un Chien Andalou, a cena da vaca, que surge tão depressa quanto 

desaparece, mais ou menos desligada da narrativa, provoca efeito semelhante ao do 

quadro de Max Ernst, projectando-nos bruscamente no surreal, em Go West, a transição 

do real para o surreal faz-se lentamente, alicerçada na continuidade narrativa. Contudo, 

o resultado final acaba por ser tão genuinamente surrealista como no filme de Buñuel e 

no quadro de Max Ernst. 

Até ao ponto em que Brown Eyes entra na acção, Go West desenvolve-se à 

semelhança de outros filmes de Buster Keaton. A contextualização social e a 

reconstituição de uma época, através de simples detalhes minuciosamente escolhidos, 

ocupa as primeiras cenas do filme, a partir dos dois intertítulos iniciais que servem de 

apresentação ao herói. No primeiro pode ler-se: “Some people travel through life 

making friends where ever they go, while others – Just travel through life”. No segundo: 

“In a little town in Indiana, the social standing of a certain young man had kept him 

continuously on the move.” Friendless, um sujeito à deriva, na bancarrota e à procura de 

emprego, vê-se obrigado a vender os bens que lhe restam e a buscar sorte noutras 

paragens. Sem destino, dirige-se para a estação, onde depara com três comboios de 
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mercadorias. Acaba por escolher o que diz New York, destino para onde viaja. A sua 

atribulada passagem pela cidade é resumida numa única cena: como um Sísifo cómico, 

luta para avançar entre uma multidão compacta, que o atropela, obrigando-o sempre a 

retornar ao ponto de partida
9
. Na cena seguinte encontramo-lo novamente na estação, 

onde encontra perdida uma mala de senhora. Ao retirar da mala uma pequena pistola, a 

estátua de Horace Greeley, acompanhada de uma mensagem (“Go west young man. Go 

West”), surge novamente, qual assombração. Friendless parte então em direcção ao 

Arizona. Antes de Brown Eyes ser apresentada, tudo indica tratar-se de mais uma 

comédia de Buster Keaton nos moldes das anteriores. Nesse sentido, Our Hospitality, 

Battling Butler ou The General, podem ocorrer-nos por comparação. Só que em todos 

estes filmes o realismo mantém-se até ao final, escorado numa narrativa sólida, apenas 

entrecortada pelas peripécias rocambolescas do herói, de tal forma que se excluíssemos 

os gags neles presentes, quase sobrariam dramas pontuados por momentos de subtil 

ironia.  

A partir de Brown Eyes, e à medida que esta vai desenvolvendo uma forte 

empatia com o herói, o inverosímil vai tomando conta do filme e desestabiliza a pouco e 

pouco a narrativa inicial. Através de Brown Eyes estabelece-se uma ponte do real para o 

imaginário e é pela presença dela que estas duas dimensões se homogenizam num todo. 

Depois de Brown Eyes, olhamos Friendless com outros olhos e julgamos o seu 

comportamento com menor condescendência, vendo nele uma figura cada vez mais 

absurda, apesar de os cenários, os espaços e as restantes personagens se encontrarem 

perfeitamente ancorados numa realidade trivial. Dá-se assim a síntese quase perfeita 

entre o real e o irreal de que nos fala Robert Knopf:  

                                                           
9
 Esta imagem repete-se tanto nas curtas-metragens como nos filmes longos, por exmplo: quando luta 

contra o vento em Steamboat Bill, jr.; preso na roda do barco em Daydreams. 
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Keaton‟s comic chases begin to share an affinity with surrealism 

because of the elements of his cinematic style (…) His preference for long 

shots, long takes, and vast realistic landscape grounds his chases in strict 

classical realism, while the progressive larger and larger number of people, 

objects, and animals in the chases exceeds any reasonable expectation on the 

part of the audience, becoming dreamlike – a dream made solid and palpable 

through Keaton‟s meticulous realism. In this way, Keaton‟s realistic 

environments and the use of the long shot and long take prevent his gags and 

stunts from slipping over the edge into pure fantasy.     

                                                                                 (Knopf, 1999: 83)    

 

Esta dialéctica entre o real e o imaginário, sem que um nunca oblitere o outro, 

coexistindo ambos no mesmo plano e, mais do que isso, misturando-se sem nunca se 

anularem, permite a Buster Keaton alcançar uma espécie de síntese surrealista.  

André Breton disse de Wifredo Lam tratar-se do pintor que melhor conseguiu 

fundir o mundo do sonho com o da realidade. Se repararmos nalguns quadros de Lam 

da fase das “naturezas vivas”, apuramos que, na verdade, o espaço da selva tropical se 

mescla perfeitamente com os deuses do panteão Yoruba, de tal modo que as 

representações desses deuses se consubstanciam a partir da matéria de que é feita a 

própria floresta. Não será exagerado dizer que, noutro registo e por processos diferentes, 

alguns filmes de Buster Keaton atingem por momentos esse tipo de fusão absoluta entre 

o real e o imaginário, perseguida pelos surrealistas ao longo dos tempos. Go West, 

embora não constituindo caso isolado, é talvez o melhor exemplo. Enquanto noutras 

longas-metragens de Buster Keaton assistimos a transições ocasionais do real para o 

maravilhoso (Stemboat Bill Jr. e Seven Chances) ou a deslizes momentâneos para essa 

dimensão (The Navigator), em Go West instala-se progressivamente uma ambiência 
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surreal no filme, sendo a sobreposição contínua do objectivo e do subjectivo, do 

racional e do irracional, do real e do onírico que conduz ao surrealismo.  

Este processo consolida-se através da relação invulgar entre Friendless e Brown 

Eyes, essencialmente por duas vias: num primeiro momento, quando ambos 

estabelecem contacto e se ligam afectivamente um ao outro; mais tarde, à medida que 

essa relação vai evoluindo e assistimos à personificação de Brown Eyes, e tanto mais a 

vaca é enaltecida aos olhos de Friendless, mais este se “animaliza” aos olhos do 

espectador.  

À medida que vai interagindo com Brown Eyes, a imagem que até aí retemos de 

Friendless começa a complementar-se com outra. Friendless não é já o deslocado que 

procura um modo de subsistência num meio hostil, mas um rejeitado entre os 

semelhantes, um solitário que, em função de manifestas dificuldades para comunicar 

com os outros, convive apenas com uma vaca.  

As refeições, às quais nunca comparece pontualmente, mostram bem o 

isolamento a que está votado e do qual é responsável até certo ponto. Quando os 

cowboys são chamados para a mesa do almoço, Friendless, entretido com Brown Eyes, 

chega atrasado, exactamente no momento em que os restantes, depois de terminada a 

refeição, se levantam e o cozinheiro vem recolher os pratos. No dia seguinte, a cena 

repete-se, embora Friendless, já de sobreaviso, nem chegue a sentar-se. No terceiro dia, 

mal ouve o sinal sonoro, corre através dos campos, entra na sala, desfaz-se rapidamente 

do chapéu e do casaco, senta-se e almoça apressadamente. Quando os cowboys se 

juntam, dispostos a iniciar a refeição, levanta-se da mesa e abandona-os com 

sobranceria. Ao longo da sua estadia no rancho, é reiteradamente ignorado e 

escarnecido, porém, isso não o preocupa. Se o proprietário apenas se lhe dirige para o 

incumbir a realizar tarefas ou o repreender, Friendless raramente lhe dá ouvidos. Só por 
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duas vezes aparece tratado como um igual: quando a filha do proprietário lhe pede ajuda 

para extrair uma farpa de madeira espetada na mão; quando, depois de desmascarar a 

fraude no jogo de cartas, o segundo adversário, mostrando agradecimento, lhe oferece 

uma pistola. Se os outros o ignoram, Friendless retribui-lhes com indiferença, pois vive 

obsessivamente preocupado com Brown Eyes. Esta situação resulta absurda e origina, 

por si só, uma atmosfera surreal, que se adensa a partir do instante em que Friendless 

decide partir no comboio de gado para Los Angeles, com o único objectivo de poupar 

Brown Eyes ao matadouro.  

A imagem, recorrente nos filmes de Buster Keaton, do herói, falhado e inepto, 

que, à deriva num mundo adverso e opressor, acaba por triunfar à custa de persistência e 

vontade, mas também por artes da sorte e do acaso, vê-se aqui acentuada pela sua 

imensa solidão e ostracismo consentido, a par de alguma falta de humanidade. Neste 

sentido, Friendless condensa a caricatura maxima do herói keatoniano. À natural 

empatia que o espectador estabelece com outras personagens de Buster Keaton, junta-se 

agora um misto de distanciamento e estupefacção. Não temos já diante de nós um Rollo 

Treadway ou um Alfred Butler, milionários incapazes a quem o destino dá uma lição de 

vida, embora simpáticos na sua inocência e disfuncionalidade, senão um ser 

completamente alienado que morre de amores por uma vaca. Se muitas personagens 

representadas por Buster Keaton padecem da mesma incapacidade de adaptação, 

redimem-se por meio da conquista amorosa. Friendless assume-se logo à partida, e cada 

vez mais, como um ser que vive irremediavelmente marginalizado. É verdade que, no 

final, as tentativas para proteger Brown Eyes acabam por cruzar-se com os interesses do 

proprietário, o gado é conduzido até Los Angeles e Friendless cai finalmente nas boas 

graças dos outros, no entanto, o facto de preferir Brown Eyes à filha do proprietário 
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coloca-o ainda assim à margem. Se o herói keatoniano é frequentemente absurdo, 

Friendless resulta absurdo na sua essência.  

O carácter absurdo de Friendless, igualmente que em todas as longas-metragens, 

constitui um aspecto que se prende com a idiossincrasia das personagens encenadas por 

Buster Keaton, que, salvo algumas nuances, conservam os mesmos traços de filme para 

filme, como já tive oportunidade de salientar, personagens essas que configuram um 

ideal de herói keatoniano, que é em grande medida um herói surrealista - pela 

espontaneidade, por vezes quase irracionalidade, com que se comporta perante as mais 

diversas situações e pelo modo como reage aos estímulos provenientes do mundo 

exterior, na sua forma automática de agir e se deslocar. Como já referi anteriormente, o 

automatismo constituiu uma das técnicas de eleição dos surrealistas, na sua busca de 

espontaneidade e sensações genuínas. Também neste particular subsidiários do 

dadaísmo, Guilhermo de Torre fala-nos dessa influência dadaísta, citando Tristan Tzara:  

 

 Basta lembrar que Tristan Tzara, no seu segundo manifesto, se havia 

antecipado na defesa da “espontaneidade dadaísta”, acrescentando: “Sempre 

pensei que a escrita, no fundo, se furta a qualquer domínio, mesmo que exista a 

ilusão do contrário: já em 1918 eu propunha a espontaneidade dadaísta que 

deve aplicar-se aos actos da vida  

 (Torre, 1972: 13)         

 

 

 É fundamentalmente o que fazem as personagens de Buster Keaton: aplicar a 

espontaneidade aos actos da vida. Nisso se baseia com frequẽncia a resposta dada pelo 

herói quando é solicitado a agir. Uma resposta quase instantânea, pouco reflectida, 

assente na genuinidade e no imediatismo. Em Go West, talvez o melhor exemplo esteja 

contido na sequência em que Friendless, a pedido de dois cowboys que se riam das suas 
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peripécias e procuravam divertir-se ainda mais à sua custa, é instado a conduzir dois 

touros aos currais, sendo-lhe sugerido servir-se do lenço vermelho que traz atado ao 

pescoço. Friendless não hesita um segundo e põe-se, despreocupadamente, a acenar aos 

touros com o lenço. O primeiro touro investe contra ele, no exacto momento em que 

abre a porta do curral, continuando a agitar o lenço com displicência. Quando Friendless 

empurra a porta e se desloca para a esquerda, abrindo-a completamente, o touro entra no 

curral, por centímetros não o atingindo. O segundo touro é também encurralado, 

deixando estupefactos os dois cowboys. Trata-se apenas de um exemplo flagrante, mas 

será correcto afirmar-se que a actuação de Friendless tem quase sempre por base a 

espontaneidade, sobretudo em alturas extremas que implicam decisões rápidas.  

Mesmo nas cenas iniciais do filme, quando deambula em busca de um destino, 

vagueando de estação em estação até viajar para o Arizona, dá a sensação que as 

escolhas da personagem se fazem um pouco ao acaso e por intuição, como quem anda à 

deriva sem saber bem que direcção tomar e não se importando verdadeiramente com 

isso. Mais tarde, depois de chegar ao rancho, durante toda a permanência neste e ao 

longo das perseguições pelo meio de Los Angeles, as escolhas e as acções do herói 

resultam do improviso e da inspiração momentânea. Friendless tem poucos objectivos e 

a partir de determinada altura apenas um - proteger Brown Eyes; os meios escolhidos 

para os concretizar são sempre invulgares, tendo por base a forma espontânea como 

interage com as outras personagens e reage às situações. 

 Ocasionalmente, parece mesmo atacado por uma espécie de sonambulismo. 

Recorde-se a luta com os barris de batatas no comboio de mercadorias a caminho do 

Oeste, quando adormece. Com os movimentos do comboio, a pilha de barris 

desconjunta-se e o herói soçobra literalmente no meio deles. Decide esvaziar um e 

meter-se a ele próprio lá dentro. Devido à trepidação, alguns barris são projectados da 
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carruagem, indo despenhar-se na areia do deserto. Chega a vez do barril onde Friendless 

se introduziu, que acaba também por sair disparado do comboio. O facto de adormecer 

justifica em parte os seus actos, se pensarmos que estes derivam de um estado de semi-

consciência, entre sono e vigília. Porém, não é só neste episódio, ou em situações 

equiparáveis, que Friendless, ou o herói dos filmes de Buster Keaton em geral, se 

comporta inconscientemente. O seu comportamento parece ter sempre na origem uma 

libertação de pulsões irracionais, não controladas pela razão e pela lógica, que leva à 

espontaneidade das acções que pratica. Aliás, o sono desempenha invariavelmente um 

papel determinante ao longo do percurso do herói: 

 

  The fantasy element is most evident in a formula central to the 

structure of the feature: the Keaton hero must fall asleep halfway through His 

adventures. Following a prologue, which quickly establishes characters and 

situation, the main action of the films is nearly balanced about his sleep, an 

action that, with classical deference to the unity of time, usually occupies one 

day or, if the sleep is at night, two consecutive days. The sleep is generally 

elliptical, abbreviated into a few shots and a single title, and it is always pivotal 

to the action, marking a brief but decisive turning point for the hero.  

                                                                                              (Moews, 1977: 3)      

 

 

     Para os surrealistas, o sono representa também um estado sagrado, onde ao 

poeta é permitido aceder ao sonho em forma pura, procurando no inconsciente 

inspiração: «Assim, conta André Breton, todos os dias antes de adormecer, Saint-Pol- 

Roux ainda há pouco tempo mandava pôr à porta do seu solar de Camaret um letreiro 

onde se podia ler: “O poeta trabalha”» (Duplessis, 1983: 53).  

 Friendless sabe vagamente para onde ir, está mais ou menos consciente do que 

quer e que destino pretende tomar, não obstante, os caminhos trilhados para atingir 
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essas metas são em grande medida ditados pelo acaso, por reacções a forças exteriores e 

por escolhas baseadas na espontaneidade e na inconsciência. Depois de o barril de 

batatas rebolar por uma duna abaixo e se escaqueirar em pedaços, levanta-se atordoado 

e olha em volta. Está sozinho em plena pradaria do Arizona. Avista um cavalo e 

caminha na sua direcção, mas assusta-se quando aquele lhe toca nas costas. Torna a 

assustar-se com uma serpente que descobre debaixo de uma pedra, enquanto recolhe o 

chapéu que deixara cair. No momento em que inúmeros coelhos saltam dos arbustos em 

volta, provocando-lhe um terceiro susto, desata imediatamente a correr pela pradaria, 

seguindo ao acaso a direcção do rancho onde, mais tarde, conhece Brown Eyes.  

 Como fica patente nesta sequência, o herói keatoniano chega a tornar-se 

maquinal. Como uma máquina em permanente movimento, nunca se detém e por vezes 

assemelha-se mais a um robot do que a um ser humano. É um herói que age, ou parece 

agir, com base em impulsos racionais ao mesmo tempo que irracionais, como se se 

tornasse susceptível aos chamamentos do inconsciente, mais preocupado com os fins 

que pretende atingir do que com os meios que utiliza para os alcançar. Nisso, origem de 

toda a sua força anímica, radica em parte a sua imensa originalidade. 

Por seu turno, Brown Eyes parece quase um desenho animado na forma como se 

movimenta e pela autonomia e inteligência que parece possuir. Ao intrometer-se à 

frente de um touro que se preparava para investir contra Friendless, depois de este a ter 

libertado de uma pedra encravada no casco que a impedia de se deslocar à vontade, 

revela ser uma vaca muito especial, sem nunca deixar de ser uma genuína vaca (basta 

ver como retribui os afagos de Friendless lambendo-lhe a mão direita). Através de 

Brown Eyes esbatem-se as fronteiras entre o espaço destinado aos animais e o espaço 

onde habitam os seres humanos, que assinalam ao mesmo tempo uma espécie de limites 

simbólicos entre o mundo real e o imaginário. Brown Eyes perde rapidamente a 



68 

 

categoria rígida de animal. Já aqui recordei o episódio em que entra no bar, seguindo 

fielmente um Friendless distraído, desencadeando a surpresa e o pânico entre os 

cowboys aí presentes. Mais adiante, a estupefacção do proprietário ao vê-la armada com 

um par de chifres de veado, produz o mesmo efeito. A reacção que tem ao enxotá-la 

para junto dos outros animais manifesta bem que a vaca havia franqueado uma fronteira 

proibida e se encontrava num território que não era o seu.  

Mas, sobretudo, é a atenção e acolhimento que recebe de Friendless, que vai 

muito além da relação banal entre um ser humano e um animal, afastando Brown Eyes 

do seu meio natural e a aproximando-a dos humanos. A vaca passa rapidamente do 

estádio de animal ao de ser querido, elevada depois à categoria de amante. Se deambula 

livremente pela propriedade tal resulta da permissividade de Friendless, por este a ter 

elegido como sua companheira inseparável. A partir do momento em que a conhece, 

Friendless não se torna a afastar de Brown Eyes até ao final do filme, a não ser quando 

se vê obrigado a desempenhar alguma tarefa, e mesmo nessas alturas mantendo-se 

sempre vigilante. Trata-se de uma relação de amor à primeira vista, que depois evolui 

em torno da protecção da amada, num percurso onde se multiplicam as etapas que o 

herói tem de ultrapassar, e ao longo do qual sofre algumas transformações. Nada de 

novo por referência a outras longas-metragens de Keaton, excepto pelo facto de o 

objecto do amor ser uma vaca. Quando Friendless, durante a primeira noite que passa no 

rancho, a cobre com uma manta devido ao frio, ou mesmo quando, de espingarda em 

punho, se põe de atalaia por causa dos lobos que rondam o local, pensamos numa 

criança, numa mulher, num ser humano indefeso - nunca numa vaca. Friendless 

encontra-se de tal forma obcecado por Brown Eyes que nem se apercebe da simpatia 

que a filha do proprietário sente por ele e vai dando lugar à paixão com o passar do 

tempo. A filha do proprietário surge neste contexto à maneira de uma heroína típica dos 
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filmes de Keaton, só que o protagonismo de Brown Eyes acaba por secundarizá-la. A 

vaca transforma-se no objecto desejado e a mulher numa figurante. Por vezes, ficamos 

com a sensação de que a Brown Eyes só lhe falta falar, como as personagens das 

fábulas, para que a personificação seja completa. Ou nem sentimos ausência dessa 

característica por se tratar de um filme mudo. 

Por via desta inversão de papéis, a importância atribuída ao humor pelos 

surrealistas, tido como instrumento de desconstrução da realidade imediata, torna-se 

significativa pela subversão das relações amorosas pela substituição do objecto amado, 

corporizado numa vaca, que permite olhar o mundo numa perspectiva radicalmente 

distanciada. Ivonne Duplessis, no livro O Surrealismo, em capítulo dedicado ao humor 

surrealista, diz-nos que:  

 

O humorista desliga-se da vida para a considerar do ponto de vista do 

espectador. (…) A vida real perde o seu aspecto sério e torna-se motivo de 

troça para quem sabe olhá-la com indiferença. O humor implica pois um 

desinteresse pela realidade exterior; é o ponto de vista de quem observa de fora 

a agitação do mundo.  

                                                                                 (Duplessis: 1983, 27)  

 

 

Por outro lado, e por causa disso, altera-se o modo como habitualmente 

encaramos os animais, abrindo novas perspectivas que, à partida e num olhar 

superficial, estaríamos longe de considerar. Para continuar a citar Ivonne Duplessis:  

 

Trata-se de um desligar-se dos objectos, de os deixar de considerar em 

relação ao eu, mas tal como eles podem ser em si mesmos. Ver-se-á que são 

susceptíveis de revestir múltiplos sentidos, prova da fragilidade do fundamento 

que geralmente se lhes atribui.  

                                                                               (Duplessis, 1983: 30)  



70 

 

 

 

Se na época em que o filme veio a público, e por contraposição às outras longas-

metragens de Buster Keaton, a substituição da mulher pela vaca foi provavelmente 

encarada como uma paródia às relações amorosas, tornar-se-ia mais fácil actualmente 

fazer uma leitura “ecologista” do filme e, nessa linha, vermos em Brown Eyes o animal 

de estimação de Friendless, estranhando menos a relação patológica que estabelece com 

ela e os esforços que investe para a proteger. Num ou noutro sentido, apesar de 

sabermos que o seu comportamento está a ser manipulado e conhecermos o processo de 

domesticação que sofreu, nem por isso deixamos de olhar Brown Eyes como um 

simples animal. Aliás, apenas na cena em que Brown Eyes se intromete no caminho do 

touro fica explícito o recurso à trucagem cinematográfica. Ao longo de todo o filme, nas 

restantes cenas de que também é protagonista, nunca deixa de ser aquilo que é, uma 

vaca, no entanto, uma vaca pela qual o herói nutre um profundo afecto. Ou seja, uma 

vez mais, encontramos aqui a preocupação de Buster Keaton em criar situações realistas 

verosímeis, verificando-se essa preocupação também em relação a Brown Eyes. Daí 

também a necessidade do treino intensivo que lhe foi ministrado. Mas, 

correlativamente, esse momento em que Brown Eyes defende Friendless da fúria de um 

touro, como se possuísse inteligência, introduz logo de início o espectador num cenário 

surreal.  

Na parte final de Go West inverte-se o curso dos acontecimentos e o percurso 

mal fadado de Friendless. Como noutros filmes de Buster Keaton, também aqui o herói 

se vê repentinamente bafejado pela sorte, caminhando a passos largos em direcção a um 

desfecho triunfante. Friendless, durante toda a acção retratado como um completo 

incapaz, conduz sozinho o gado num comboio à deriva, sem maquinista, e depois pelas 
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ruas de Los Angeles até aos currais, salvando o proprietário da ruína. Se no início é 

cilindrado pela multidão em New York, agora é ele que, comandando uma manada de 

vacas, põe a cidade de Los Angeles em estado de sítio. Para culminar a sua apoteose, o 

proprietário oferece-lhe Brown Eyes e acaba por aceitar como normal a relação que 

Friendless establece com a vaca, que é dessa forma legitimada aos olhos do espectador. 

Em suma, toda a realidade é posta do avesso, como é habitual nos filmes de Keaton.  

É também nessa sequência final que o real (a vida na cidade de Los Angeles) e o 

maravilhoso (centenas de vacas que se espalham pelas ruas da cidade, estabelecimentos 

comerciais, repartições públicas e casas particulares) se misturam de forma perfeita, 

dando lugar a um universo marcadamente surrealista (uma cidade mergulhada no caos 

por uma manada de vacas). À medida que as vacas vão calcorreando as ruas de Los 

Angeles, perante a estupefacção dos transeuntes e a ineficácia da polícia local para as 

deter, vêmo-las entrar em diferentes espaços, provocando o pânico e a fuga 

generalizada. Há três momentos que nos mostram a invasão desses espaços: numa loja 

de roupa; no barbeiro; numa grande superfície onde se comercializam tecidos. Noutros 

vislumbram-se apenas os cidadãos em debandada, por exemplo, alguns homens fogem 

da sauna com uma toalha envolta no corpo. Estas cenas finais encerram alguns dos 

momentos mais hilariantes do filme, e alguns dos melhores exemplos de surrealismo 

presentes no mesmo, e só é pena que Buster Keaton não as tivesse expandido, 

multiplicando gags e situações humorísticas semelhantes. Atinge-se o clímax, quando 

Friendless, trajando um disfarce de diabo, corre pelas ruas de Los Angeles, a cavalo 

numa vaca, perseguido por toda a manada. O diabo invade Los Angeles montado numa 

vaca – uma imagem surrealista por excelência. 

 O que possibilita que se atinjam instantes de surrealismo, como o descrito, é 

precisamente a justaposição do real e do onírico, ao ponto em que um já não se 



72 

 

consegue deslindar do outro. A invasão da cidade pela manada de vacas, apesar de 

extravagante, não deixa, ao mesmo tempo, de ocorrer com plausibilidade.  

A forma como o herói por vezes interage com o cenário e manipula os objectos à 

sua volta, bem como a natureza absurda de algumas personagens, dele particularmente, 

são elementos que concorrem, todos eles, para a criação de uma atmosfera surreal, até à 

fusão completa do real e do imaginário que nos conduz ao surrealismo total, que em Go 

West atinge o auge durante sequência da invasão de Los Angeles.  

André Breton, no primeiro manifesto do surrealismo, de 1924, diz-nos que os 

surrealistas pretendiam anular a contradição entre sonho e realidade, de forma a 

alcançar o surreal: “Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si 

contradictoires, que sont le rêve et la realité, un une sorte de realité absolue, de 

surrealité, si l‟on peut ainsi dire” (Breton, 2009: 24). Esse propósito é conseguido 

nalguns filmes de Buster Keaton, na medida em que o realizador parte sempre do 

mundo objectivo e, a pouco e pouco, vai nele incorporando elementos oníricos, ou faz a 

transposição do real para o imaginário de modo progressivo e quase imperceptível, 

como sucede na sequência final em Go West. Torna-se convincente a forma como a 

manada de vacas é transportada até Los Angeles e a sua dispersão pela cidade, percurso 

que atribui a necessária verosimilhança às peripécias subsequentes, que desconectadas 

da narrativa se tornariam artificiais. Insistindo na analogia com “a vaca na cama” do 

filme de Buñuel, enquanto esta se encontra mais ou menos desligada do resto do filme, 

como se fosse apenas um acontecimento entre outros, à parte o seu simbolismo, a 

sequência final em Go West é, pelo contrário, construída a partir do realismo inerente ao 

desenrolar da história e dos cenários envolventes, o que lhe atribui uma forte aparência 

de possibilidade. Digamos para concluir que, em Buster Keaton, o surrealismo existe 



73 

 

sempre como uma oportunidade concreta, construído à base de incursões num universo 

onírico, enquadrado pelo realismo que caracteriza as narrativas.  
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2.3. Outros cowboys insolentes 

  

 

 O filme de James W. Home, Way Out West (1937), com Stan Laurel e Oliver 

Hardy, situa-nos igualmente no Oeste, embora pudesse ter por cenário qualquer outro 

lugar. Stanley e Ollie viajam até Brushwood Gulsh, tendo por missão comunicar a 

herança de uma mina de ouro a Mary Roberts, após o pai desta ter falecido. Ao 

chegarem ao destino, os proprietários do saloon onde Mary trabalha tentam apoderar-se 

da herança, e, para isso, Lola Marcel faz-se passar por Mary Roberts, conseguindo que 

lhe seja entregue o documento. Stanley e Ollie apercebem-se do logro em que caíram e 

tentam corrigir o embuste. São várias as peripécias que daí advêm. Por exemplo, numa 

cena repetida diversas vezes, vemos Stanley servir-se do simples estalar dos dedos para 

fazer lume, facto que muito perturba Ollie, procurando sempre imitá-lo sem sucesso, até 

ao instante em que entra em pânico ao ver uma chama brotar-lhe do polegar direito. Se 

quências como esta são raras nas longas-metragens de Buster Keaton. Por exemplo, 

resulta excepcional o momento em que Rollo Treadway caminha debaixo de água 

muitas dezenas de metros até uma praia. Buster Keaton parte quase sempre, como temos 

visto, da realidade objectiva para construir gags e isso constitui um dos aspectos mais 

singulares da sua obra, afastando-o do tipo de burlesco praticado por Laurel e Hardy, 

não obstante Go West e Way Out West ambos conterem trechos que podem considerar-

se surrealistas. Cito uma vez mais Yvonne Duplessis a propósito do humor surrealista: 

 

Mas seria o cinema o terreno de eleição do humor. Os seus recursos 

permitem dar livre curso à fantasia do espírito, como testemunham os desenhos 

animados e alguns filmes americanos, que sugerem uma nova realidade onde 

triunfa o burlesco, graças a inesperados encontros de objectos heteróclitos. (…) 
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O humor não é, pois, somente uma sátira corrosiva do real, ele substitui o real 

por um universo onde tudo é novo para o ser que a ele se aventura. 

                                                                                 (Duplessis, 1983: 31) 

 

 

Numa outra cena de Way Out West, Stanley tenta libertar Ollie, que ficou preso 

na porta de um alçapão. Visto ter apenas a cabeça de fora, Stanley anda com ela à roda 

360 graus e puxa-a com força, esticando o pescoço de Ollie desmesuradamente, como 

se fosse um desenho animado. Em Go West (1940) de Edward Buzzel, durante uma 

perseguição de comboio, Harpo Marx estende-se entre duas carruagens desatreladas, 

para os outros irmãos Marx poderem atravessar de uma para a outra, antes que se 

afastem demasiado. Depois de Groucho e Chico passarem por cima de Harpo, este 

permanece estendido, com as mãos agarradas à carruagem dianteira e os pés presos à 

carruagem de trás. As carruagens distanciam-se ainda e o corpo de Harpo distende-se 

para acompanhar o movimento, uma vez mais como se se tratasse de um desenho 

animado.  

Também este passo, embora se enquadre no tipo de humor que agradaria aos 

surrealistas, se investe de uma natureza diferente dos exemplos que encontramos nas 

longas-metragens de Buster Keaton, precisamente por constituir um momento ficcional 

introduzido “exteriormente”, sem ligação directa à narativa. Encontra-se mais próximo 

do tipo de gags praticados por Keaton o momento em que Harpo Marx, desatando a 

partir as paredes e o chão das carruagens com o objectivo de conseguir lenha para 

alimentar a caldeira, constata que o machado tem a lâmina mal afiada, resolvendo 

friccioná-la numa das rodas do comboio. Depois de afiada a lâmina, continua a extrair 

placas de madeira do próprio comboio, que cada vez ganha maior velocidade, passando, 

mais tarde, diante do nosso olhar estupefacto, já sem tecto e sem paredes, deixando 
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entrever os passageiros e as respectivas bagagens. Em certo sentido, esta sequência pode 

ser equiparada à sequência final do Go West de Buster Keaton. O episódio do comboio 

completamente destruído é “preparado” pelas machadadas destrutivas que Harpo Marx 

vai desferindo a esmo em todas as direcções. Se o comportamento de Harpo surge 

enquanto absurdo, como testemunham os semblantes dos passageiros à sua volta, não 

deixa de revelar-se possível, tornando-se causa do outro absurdo maior que é o comboio 

totalmente desguarnecido que circula velozmente – tornando este acontecimento, ainda 

que absurdo, provável.  

Fazendo menção a estes dois filmes, quis destacar novamente um dos aspectos 

mais importantes das longas-metragens de Buster Keaton, que o tornam incomparável 

no contexto da comédia clássica americana. Refiro-me à forma como mistura o real e o 

maravilhoso, quase sem que o espectador note a fusão subtil de ambos nas narrativas, 

aparentando que os elementos imaginários e oníricos são, ou podem ser, parte integrante 

da realidade. Todos estes elementos, que destaquei nas longas-metragens em geral e 

procurarei identificar posteriormente em Go West, concorrem, em simultâneo, para criar 

uma atmosfera surrealista. Por tudo isto, parece-me legítimo afirmar que Go West só 

não é um filme surrealista porque Buster Keaton não é surrealista.     
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3. A surrealistic playhouse: as curtas-metragens 

como ensaio preliminar 

 

 

 

 

É sobretudo por meio dos gags que os momentos de surrealismo se incorporam 

nos filmes de Buster keaton. Isto faz-se notar ainda mais nos filmes curtos, pois quase 

todos se desenvolvem a partir de situações bem delimitadas e não tanto do devir 

narrativo, o que leva a que muitos se resumam praticamente a uma sucessão de 

passagens cómicas. O argumento de Neighbors, tal como nas grandes produções de 

Buster Keaton, gira em torno do homem à conquista da mulher amada, só que, ao 

contrário daquelas, não se encontra dependente de uma trama narrativa complexa, 

expandindo-se a partir de uma dada situação (o amor que dois jovens alimentam, apesar 

da oposição familiar). No mesmo sentido, o gag em One Week e Steamboat Bill Jr., 

apesar de ser o mesmo - a parede frontal da casa desaba em bloco sobre o protagonista, 

que escapa incólume ao enquadrar com uma janela aberta – ganha uma relevância 

diferente em ambos os casos. No primeiro, resulta da construção imperfeita da casa, 

motivo central no filme. No segundo, é incluído na sequência do ciclone, que deriva 

naturalmente do desenrolar dos acontecimentos. 

Estes dois gags nada mais são do que variantes de um outro em Back Stage, 

remetendo-nos para a importância formativa do período em que Buster Keaton 

desempenhou papéis secundários nas curtas-metragens de Roscoe „Fatty‟ Arbuckle, que 

se constata pela apropriação de determinados gags, mas igualmente ao nível mais global 

da composição dos filmes curtos. Na segunda parte de My Wife’s Relations, a destruição 
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da casa, perpetrada pelos membros da família, recorda-nos alguns momentos caóticos 

dos filmes de Arbuckle, marcados pela agressividade das personagens em conflito, que 

se perseguem circularmente. É o que sucede na curta-metragem The Rough House, em 

cujo episódio inicial Buster Keaton viria também a inspirar-se: Mr. Rough deixa cair 

um cigarro aceso sobre a cama e adormece; acordado pelo fumo, dirige-se 

estremunhado à cozinha, duas divisões mais afastada, enche uma chávena com água e 

volta calmamente ao quarto para apagar o incêndio; despeja a água em cima da cama e, 

verificando que o fogo não se extingue, repete o percurso, enquanto as labaredas 

crescem. Os gestos do protagonista de The Rough House são imitados por Buster 

Keaton em The Playhouse, quando se serve de uma chávena para esvaziar um tanque. 

Comentando esta passagem de The Rough House, Brad Stevens fala de uma influência 

ainda mais profunda:  

 

One can very easily imagine Keaton performing a similar routine, 

displaying a similar stonefaced lack of emotion concerning a fire which 

threatens to burn down his house, and this sequence suggests the extent to 

which Arbuckle‟s approach to comedy influenced Keaton‟s own style (...)  

                                                                                 (VVAA, 2006: 43) 

 

 

Mais tarde, em My Wife’s Relations, encontraremos uma situação da mesma 

natureza, reflectindo o desfasamento entre as atitudes das personagens e as respostas 

que os contextos exigem: o marido por engano (Buster Keaton), perante a enorme 

quantidade de açúcar que um dos familiares tenciona misturar na bebida, abana a cabeça 

num gesto de reprovação e verte o líquido da chávena para dentro do açucareiro, 

mexendo o preparado com uma colher e oferecendo-o ao comensal. Já na curta-

metragem His Wedding Night, Roscoe Arbuckle pôs em prática um gag semelhante: a 
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prometida repreende-o ao utilizar o dedo para barrar manteiga numa fatia de pão; ele 

pega numa faca e retira a manteiga da fatia, introduzindo-a novamente no recipiente.  

Nas dezanove curtas-metragens que Buster Keaton realizou, de 1919 a 1922 

(contando desde The High Sign, filme que só viria a público em 1921), encontramos 

muitas situações que, como as descritas, nos permitem estabelecer elos de ligação com 

os filmes de Roscoe Arbuckle. Mesmo uma cena que constitui um mero apontamento, 

como a de One Week, onde a rapariga, nua no banho, tapa a câmara com uma toalha 

para poder apanhar o sabonete caído no chão, não é mais do que a reposição de uma 

outra, em Coney Island, que tem Arbuckle como protagonista. Há até um tipo de humor 

baseado nos intertítulos, que, tornando-se raro nos filmes longos de Buster Keaton, está 

presente nas curtas-metragens de ambos. Por exemplo, a personagem principal de 

Convict 13, ao fugir da polícia, pára junto de uma flor, tirando-lhe as pétalas, antes do 

intertítulo (“She loves me... she loves me not”) surgir no ecrã. Este momento, onde se 

gera comicidade com o auxílio de um intertítulo, faz parte de uma sequência na qual 

indentificamos outra passagem tributária de Arbuckle: ao lançar involuntariamente uma 

bola de golfe para o lago, que um peixe se apressa a engolir, o protagonista mergulha 

por três vezes até apanhar o peixe que ingeriu a bola; depois de a extrair, aplica algumas 

bofetadas no peixe, como faz Arbuckle em Coney Island.  

Mas, sobretudo, há um tipo de gags que considero fulcrais relativamente à 

temática desta dissertação e remetem igualmente para as curtas-metragens de Roscoe 

Arbuckle. Neste sentido, Out West é profícuo em instantes que parecem saídos de um 

filme de animação, à maneira de Way Out West, de Laurel and Hardy, e do Go West dos 

irmãos Marx, a que aludi anteriormente. Resulta eloquente vermos Roscoe Arbuckle 

cuspir algodão e dirigir-se em seguida a um charco para saciar a sede, bebendo toda a 

água aí disponível - duas cenas entrecortadas pelo intertítulo “My throat‟s so dry I could 
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spitt cotton” -, ou assistirmos ao trote cambaleante de um cavalo que sai embriagado do 

bar. Tudo é possível, até mesmo os ponteiros do relógio erguerem-se sozinhos, imitando 

os gestos dos cowboys à ordem de “Hands Up!”, proferida por Wild Bill Hiccup. Os 

esforços do xerife (Buster Keaton) e do empregado do bar (Roscoe Arbuckle) para 

neutralizarem Wild Bill Hiccup, partindo-lhe várias garrafas na cabeça, acto que o deixa 

impávido, e disparando-lhe tiros, o que apenas lhe provoca cócegas, põem contudo a 

descoberto “His Achilles Heel”, o que permite vencê-lo por força do riso. Assim, 

estamos perante um filme abundante em momentos ficcionais, um sonho louco de 

Arbuckle que ganha forma em pleno Oeste. Ainda longe das longas-metragens de 

Keaton, assentes no realismo das narrativas, nos seus filmes curtos, multiplicam-se os 

passos semelhantes aos descritos. Invoco um exemplo apenas, a parte final de Convict 

13: o protagonista é projectado dezenas de metros com a força de um murro, depois de o 

coração lhe saltar do peito e bater desalmadamente. Mais tarde, põe termo a um motim 

de prisioneiros, munido de uma esfera presa a uma corda, andando com ela à roda e 

derrubando, um por um, deixando-os desmaiados, todos os amotinados que se vão 

aproximando. 

 Inclusivamente, alguns dos pontos que referi nas longas-metragens por 

aproximação ao surrealismo, são já identificáveis em Out West. Os minutos iniciais de 

Out West recordam-nos o Go West de Keaton. Roscoe Arbuckle, na personagem 

principal, após várias desventuras em que se vê metido por culpa própria, é expulso do 

comboio, caminhando à deriva até encontrar “the nearest settlement” (tal como 

Friendless). Ainda durante o trajecto, serve-se da gravata e do respectivo alfinete para 

“pescar”, a partir do tejadilho de uma das carruagens, o almoço que alguns cowboys 

partilham. Mais tarde, na povoação, um cavalo vem sentar-se ao balcão. A manipulação 

inusual de objectos – a gravata e o alfinete – adquire uma função positiva, na linha de 
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Go West, ao contrário do uso da chávena para apagar o incêndio ou retirar a água do 

tanque, que, nos respectivos filmes, assume um carácter disfuncional. Por outro lado, a 

permanência do cavalo dentro do saloon provoca a mesma sensação de estranhamento 

que as incursões de Brown Eyes nos espaços reservados aos cowboys.  

Ou Roscoe Arbuckle influenciou consideravelmente Buster Keaton, ou vários 

trechos das suas curtas-metragens reflectem já as ideias do realizador de Go West, como 

apontaram David Robinson, Rudi Blesh e outros autores. Jean-Pierre Coursodon, 

referindo-se à sequência de abertura de Out West, diz que: 

 

I see little Keatonian influence except in the opening sequence, 

especially after the first time Fatty gets bumped off the train (already the 

keatonian ejection leitmotiv) which has one of the best gags of the entire series, 

one that could have been concieved and performed by Keaton himself. Fatty, 

unperturbed by his ejection, stands by the railroad as the train continues to pass 

by; he nonchalantly rolls a cigarette, takes a match out of his pocket, scratches 

it on the passing train, takes a few puffs and... jumps back on the train as the 

last car speeds by.  

                                                                                   (VVAA, 2006: 51) 

 

 

Na verdade, Keaton viria a executar um gag muito parecido em Cops, mas, 

independentemente de quem influenciou quem, importa-me sublinhar que algumas 

curtas-metragens de Buster Keaton, tal como as de Roscoe Arbuckle, contêm 

sequências que, desligando-se da realidade objectiva, nos situam imediatamente num 

plano imaginário. Não cumprindo um devir narrativo, há também nelas maior 

criatividade, liberdade de acção das personagens e diversidade temática, ao contrário 

dos filmes longos, presos a fórmulas recicladas, como sejam a conquista da mulher 

amada e as provas que o herói tem de vencer para conseguir a sua aceitação.  
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Independentemente disso, este motivo aparece já em pleno nos filmes curtos. 

Em Cops, a pretendida diz ao herói: “I won‟t marry you until you become a big business 

man”. O ultimato leva-o a roubar uma carteira que um homem deixa cair no chão, na 

esperança de realizar um bom negócio, acabando por comprar uma mobília. Ao 

transportar a mobília, numa carroça, pelas ruas da cidade, vê-se perseguido por todo o 

corpo da polícia. A perseguição termina com os agentes da autoridade encerrados na 

própria esquadra, enquanto o protagonista se afasta calmamente com a chave, dando de 

caras com a prometida, que lhe mostra desprezo ao vê-lo assim fardado. Ele dirige-se 

novamente à esquadra, abre os portões e deixa-se prender.  

À semelhança de Cops, o amor tomado como valor absoluto e colocado acima 

de todas coisas, por um herói romântico, será, como vimos, o tema central das longas-

metragens, com uma diferença que é imediatamente perceptível: o final disfórico de 

Cops, como acontece noutras curtas, nomeadamente, The Haunted House ou The 

Frozen North, apesar de o protagonista se encontrar a sonhar, Hard Luck, Daydreams, 

Electric House ou The Boat, naquele que é talvez o mais inquietante desfecho dos 

filmes de Keaton. 

Neighbors é outro filme onde está já presente o tema do amor, focando as 

aventuras e desventuras de dois amantes e a inimizade existente entre as respectivas 

famílias, que os mantêm afastados. Daydreams constitui mais um exemplo e há curtas-

metragens onde a temática ressurge pontualmente, assumindo contornos satíricos, como 

no caso de The Frozen North, na cena em que o protagonista entra numa casa e dispara 

sobre um casal que troca carícias, para a seguir nos confessar: “I made a mistake. This 

isn‟t my house.” No entanto, só nas longas-metragens esse motivo viria a tornar-se 

recorrente, funcionando como eixo estruturante de narrativas complexas. De entre as 

curtas-metragens, The Haunted House configura um dos poucos casos em que se 
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delineia já uma narrativa sólida, nos antípodas de The Frozen North, um filme onde 

apenas a dimensão espacial serve de ligação às várias sequências.  

Ao nível das personagens, se nas longas-metragens deparamos com os mesmos 

arquétipos (o milionário obrigado a experimentar as agruras da vida, o homem 

apaixonado à conquista da mulher amada), nos filmes curtos assistimos a um desfile 

quase indiscriminado de caracteres. Buster Keaton desempenha os mais diversos papéis, 

desde o ferreiro ao índio, passando pelo vagabundo (em The Goat recorda-nos Charlie 

Chaplin), o inventor, ou mesmo o mau da fita (The Frozen North). Além disso, a troca 

de identidades é permanente, como em Convict 13, descendo do homem de classe média 

alta ao prisioneiro; The Goat, onde se torna um criminoso procurado pelas autoridades; 

The Playhouse, no qual, no primeiro terço do filme, encarna todos os membros de uma 

orquestra, os actores de um espectáculo de vaudeville e, finalmente, cada uma das 

pessoas que assiste ao espectáculo -  “This fellow Keaton seems to be the whole show”.  

Ou seja, embora nos filmes curtos vinguem alguns dos princípios que irão 

prevalecer nas longas-metragens, há diferenças assinaláveis, sobretudo em relação à 

natureza das situações e ao modo como estas se planteiam nos filmes. Assim, os passos 

surrealistas que aí ocorrem estabelecem-se, muitas vezes, num plano imediatamente 

irreal, sem ter em conta o equilíbrio e a contenção que irão cacterizar as grandes 

produções do realizador. Para explicitar melhor este ponto de vista, passo à análise de 

The Blacksmith, uma curta-metragem de Julho de 1922, que, a este proposito, me parece 

esclarecedora. 

 The Blacksmith abre com a apresentação do ferreiro em três cenas, 

acompanhadas por citações do poema de Henry Longfellow The Village Blacksmith. 

Buster Keaton (o assistente do ferreiro) aparece junto de uma árvore, depois de o 

intertítulo (“Under a spreading chestnut tree The village smithy stands”) preencher o 
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ecrã. A câmara sobe pela árvore acima, numa subida quase interminável, e apercebemo-

nos de que na verdade se encontra debaixo de uma palmeira. Na segunda cena, 

antecedida pelo intertítulo (“And the muscles of His brawny arms Are strong as iron 

bands”), torna tenso o músculo do braço direito e, logo a seguir, pica a manga com o 

alfinete da gravata, fazendo-a encolher instantaneamente. A terceira, após outro 

intertítulo (“And children coming home from school Look in at the open door”), 

mostra-nos uma porta gigante, com uma ferradura descomunal presa no topo, junto à 

qual se lê “BLACKSMITH & AUTOS REPAIRED”. Chega o ferreiro (Joe Roberts) e 

expulsa três crianças que se tinham agrupado no local. Gabriella Oldham fala de paródia 

ao poema de Longfellow, bem como a uma figura pitoresca do imaginário americano, o 

ferreiro: 

 

 The opening sequence is an unusual one for Keaton – a parody, in 

particular of Longfellow‟s poem “The Village Blacksmith”. (…) Besides 

creating an incredible sight gag with the tree, Keaton has hurled his first javelin 

at a venerable American hero. 

                                                                                       (Oldham, 1996: 235)  

 

 

 Embora o efeito paródico a Longfellow seja tácito, pois não se percebe se Buster 

Keaton apenas usa os versos, acompanhando-os de imagens idílicas, com a intenção de 

apresentar as personagens, a desconstrução dos mitos em torno da imagem do ferreiro 

surge como intencional. Tal como nas longas-metragens, a paródia aos géneros, a 

figuras do cinema ou a ícones da tradição popular revela-nos um Buster Keaton 

iconoclasta, aspecto extremado em Go West, por todas as razões que já tive 

oportunidade de explicitar. Na curta-metragem The Scarecrow, o actor, numa sucessão 

de poses afectadas, ridiculariza também os desgostos de amor de que padecem as 



85 

 

personagens dos melodramas, de igual modo que em The Frozen North, na cena acima 

descrita. Ou, como sintetiza Gabriela Oldham:  

 

 To gesticulate so grandly at romantic disappointment is contrary to the 

subtle persona of the last two films and clearly signals a deliberate effort to 

mock. (…) Keaton‟s spoof of melodrama in The Scarecrow is brief but clear. 

He plays with the visual postures that characterize melodrama at emotionally 

intense moments.  

       (Oldham, 1996: 48) 

 

 

 A par destes apontamentos parodísticos, existe em The Blacksmith uma sátira 

suave aos costumes e aos tipos sociais, na figura das duas mulheres que chegam a 

cavalo, a primeira à procura de ferraduras, exprimindo o snobismo das elites, a segunda 

explicando por gestos que não consegue fixar-se na sela, cavalgando sempre aos 

solavancos, um caso de inépcia física, de que Keaton tantas vezes faz chacota.  

Terminada a apresentação do herói, entra em cena o ferreiro, que é também, 

percebemos logo, o dono do estabelecimento, representado por Joe Roberts, que 

contracenou com Buster Keaton em quase todas as curtas-metragens. O conflito entre 

ambos, que irá persistir ao longo do filme, desencadeia-se quando o ferreiro aprendiz 

prepara o pequeno-almoço, fritando ovos numa frigideira. Ao dar de caras com o patrão, 

coloca os ovos num prato, no qual desfecha imediatamente uma martelada, como quem 

diz estar apenas a trabalhar. Mais um momento de automatismo keatoniano, também 

implícito no passo seguinte: o jovem ferreiro trabalha agora arduamente, malhando 

ferraduras sobre as brasas. Resolve experimentar uma delas contra o próprio pé, para 

aferir se corresponde ao seu número. Queima a sola do sapato, que se apressa a 

introduzir num balde de água, no entanto, ao recuar, pisa a armadura com o pé 
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esquerdo, voltando a queimar-se e mergulhando, por sua vez, esse pé no balde. Agarra-

se com as duas mãos ao pé ferido e desequilibra-se, caindo sobre a armadura. Dirige-se 

rapidamente até ao balde, sentando-se dentro dele.  

Estes dois excertos contrastam com outros no filme, nos quais os gestos de 

Buster Keaton, segundo Gabriella Oldham, são menos conseguidos porque mais 

denunciados – “His movements are unconvincing because of their deliberation” 

(referindo-se às duas sequências principais, uma em torno de um cavalo branco, outra 

de um Rolls Royce). Isto vem reforçar que a originalidade do actor passa 

essencialmente pelo comportamento automático que adoptam as suas personagens.  

 A sequência seguinte introduz no filme um tipo de gag por meio do qual as leis 

da gravidade são suprimidas, gag esse que se tornará recorrente em The Blacksmith. O 

patrão, ocupado a consertar a roda de uma carroça, pede ao aprendiz que lhe traga um 

martelo, tarefa que este executa obedientemente. Mal volta costas, o martelo é atraído 

para a ferradura gigante, exposta por cima da porta de entrada. O patrão chama-o e 

pergunta-lhe pelo martelo. O ferreiro indica tê-lo deixado ali mesmo. O patrão ordena-

lhe que traga outro martelo. O ferreiro traz o martelo ao patrão. O segundo martelo é 

atraído em direcção à ferradura. O patrão dirige-se para dentro da loja. O ferreiro fica 

sozinho com a roda da carroça e, quando a larga, esta voa literalmente em direcção ao 

íman. Quando o patrão regressa, os dois envolvem-se numa contenda. O xerife, que se 

encontra ali perto, aborda-os, admoestando o patrão, ao mesmo tempo que lhe mostra a 

estrela, que acaba por ser também atraída pela ferradura gigante. O xerife, julgando ter 

sido isso obra do ferreiro, puxa do revólver, que também é, instantes depois, atraído 

pela ferradura.  

 Mais tarde, quando o ferreiro (o próprio Keaton) se encontra a reparar um 

automóvel, um rapaz entra na loja com um balão, ficando a observá-lo. Terminada a 
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tarefa, o ferreiro faz um esforço enorme para segurar o carro no ar, procurando em volta 

um objecto que o sustenha. Não achando nenhum ao seu alcance, pega no balão que o 

rapaz traz consigo e prende-o ao carro, que, incrivelmente, permanece suspenso. O 

rapaz afasta-se do carro. A cerca de dez metros, retira uma fisga do bolso, agarra numa 

pedra e dispara sobre o balão, rebentando-o. O carro cai abruptamente no chão. 

 Esta utilização de sequências ficcionais nas curtas-metragens alimenta-se muitas 

vezes, como no último excerto, de elementos que são artificilamente inseridos na 

história contada, aparecendo deslocados em relação ao contexto narrativo e à própria 

realidade envolvente. O rapaz entra na oficina do ferreiro sem sabermos como nem 

porquê, ainda que nos recorde as crianças do início. Este segundo episódio é mais 

desconcertante e pressupõe um acto voluntário de suspension of disbelief por parte do 

espectador, introduzindo um momento surreal único, mesmo tomando por medida as 

curtas-metragens. Em One Week, quando a casa é posta a rodopiar, devido à força do 

vento, não deixa de existir uma possibilidade nesse acontecimento, pois durante todo o 

filme a construção torna-se cada vez mais instável e periclitante. No trecho citado de 

The Blacksmith, o maravilhoso surge subitamente, desligado da realidade, sem 

plausibilidade nenhuma. A ferradura e o rapaz são elementos incluídos no filme de 

maneira a possibilitarem a execução dos respectivos gags. 

 Há outros instantes em The Blacksmith que assentam em construções cómicas da 

mesma natureza. Quando o patrão é preso, o ferreiro fica sozinho e, para consertar o 

relógio, que parou de funcionar, coloca-o sobre as brasas e tempera-o na água. Depois 

põe-no ao ouvido e acena afirmativamente, guardando-o no bolso. Mais tarde, depois de 

o patrão escapar da prisão e o ferreiro o encontrar, o chapéu deste rodopia duas vezes no 

ar, antes de regressar à posição inicial. Na sequência do íman, no instante em que a roda 
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da carroça é atraída, o ferreiro aprendiz, desorientado, anda à volta 360 graus, com uma 

velocidade estonteante e  uma precisão humanamente inalcançável. 

 Podemos repescar excertos equivalentes noutras curtas-metragens. Uma tábua é 

utilizada, em One Week, para libertar o homem que ficou preso no telhado, servindo de 

alavanca contra a cabeça deste; o pai puxa o filho pelos pés, procurando desenterrar-lhe 

a cabeça do chão (Neighbors); o protagonista viaja até ao outro lado do mundo, 

mergulhando pelo chão adentro (Hard Luck). Mas também, e uma vez mais ao invés das 

longas-metragens, o recurso frequente a artifícios cinematográficos: no final de The 

Goat, o protagonista controla o movimento do elevador através do ponteiro que indica a 

sua posição nos vários pisos; em The Paleface, é empurrado de um precipício e usa uma 

manta como pára-quedas; em My Wife’s Relations, a esposa parte-lhe uma jarra na 

cabeça, em duas cenas sucedâneas, permitindo vislumbrar o prcesso de montagem 

cinematográfica, pois na segunda a jarra não existe. São alguns momentos, entre outros, 

onde assistimos ao uso deliberado de elementos ficcionais, que acho pertinente registar 

devido à sua relação com o surrealismo.      

 Contudo, a par da dimensão paródica que apontei atrás, The Blacksmith contém 

já aspectos que se tornarão distintivos dos filmes longos. É o que ocorre nas duas 

sequências principais, filmadas em simetria. O gag em torno do cavalo branco 

desenrola-se na parte esquerda do ecrã, como se o espectador estivesse a observar do 

lado direito. As peripécias em volta do Rolls Royce (branco) têm lugar do lado oposto, 

como se agora o espectador estivesse situado à esquerda, perspectivando Keaton e o 

carro transversalmente.  

Como afirmei na primeira parte desta dissertação, The General organiza-se 

fundamentalmente em duas longas sequências, duas perseguições de comboio, 

simétricas entre si: o herói persegue os soldados inimigos, sendo perseguido por estes 
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posteriormente. As perseguições, onde os protagonistas trocam de lugar, dão-se em 

sentidos opostos e há nelas momentos que acentuam essa simetria, por exemplo, se o 

inimigo lança objectos para a linha no percurso inicial, o protagonista imita-o durante a 

fuga. Em The Navigator, quando Rollo Treadway e a prometida se procuram no navio, 

correndo um atrás do outro ao longo de escadarias e corredores, ocupam sempre uma 

posição vertical e horizontalmente oposta, logo, a simetria estabelece-se com base nessa 

posição relativa que os objectos e as personagens mantêm entre si.  

Existe também uma geometrização das formas e dos espaços em muitas pinturas 

surrealistas. Embora tenha igualmente lugar em obras pictóricas conotadas com outras 

vanguardas do início do século XX,  não deixa de ser mais um aspecto que permite 

equiparar os filmes de Buster Keaton ao surrealismo e outras tendências da arte 

moderna sua contemporânea. A casa de One Week é uma construção arquitectónica 

surrealizante
10

 (o telhado colocado ao contrário, fachadas trocadas de lugar ou postas do 

avesso, como aquela onde o lava-louças aparece virado para fora, a janela do lado 

esquerdo na diagonal), como a casa de La mansión Hantée, de Oscar Dominguez, ou a 

cidade em Ville, do mesmo pintor, onde a noção de simetria se afirma pela ausência de 

simetria esperada.   

As simetrias, ou a sua ausência contrastante, tornam-se mais significativas 

nalgumas longas-metragens, mas formam igualmente parte das curtas, começando logo 

pela disparidade entre Buster Keaton e o oponente principal, representado por Joe 

Roberts, quase com o dobro da estatura. E há todas as outras desproporções, do 

protagonista em relação aos adversários, aos objectos e aos espaços, que também tomam 

parte nestes jogos geométricos, onde os seres e os objectos se correlacionam, medindo-

                                                           
10

 Embora os princípios da desconstrução da imagem da casa se encontrem já num certo cubismo, ou 

nas paisagens de Marc Chagall.  



90 

 

se mutamente. Ou o vaivém das perseguições, desencadeadas num duplo sentido. Ou 

ainda, por exemplo, a cena em The Paleface, na qual o herói se encontra frente a frente 

com um índio, separando-os um rio, tendo atrás de si uma parede: quando o índio 

mergulha para o alcançar, ele mergulha também, trocando de poisções com o inimigo.           

Tal como em The General, as duas sequências de The Blacksmith ocupam a 

maior parte do tempo de filme, quase dois terços, e há de facto algo que falha na 

actuação de Buster Keaton, quer porque é pouco natural, como diz Gabriella Oldham 

(os gestos denunciados com o objectivo de sujar o cavalo com óleo, os esgares 

exagerados, que fazem lembrar algumas interpretações falhadas em filmes dos anos 

trinta, e a previsibilidade dos acontecimentos mostram que o actor não está aqui no seu 

melhor), quer, e também por isso, porque lhe falta espontaneidade de acção, 

automatismo. A propósito da sequência de The General onde, sentado sobre as rodas de 

uma carruagem, é transportado alguns metros, quando o comboio entra em andamento, 

completamente alheado, de olhar posto num ponto longínquo, sem dúvida uma das mais 

belas imagens de Buster Keaton, Raymond Rohauer comenta: 

 

 To me (…) the real insight is in the fact that, apparently, it never 

occured to Keaton how much easier – and safer – it would have been to fake it 

(…) Not that Keaton or his camera crew, were unaware that such things can be 

done. By 1926, virtually the entire range of trick photography and gag design 

was well know to everyone in the movie business, and had been since the late 

1890‟s when Georges Méliès, showed the magic that can be done with film. In 

fact Keaton had done his share of movie trickery, as in THE PLAYHOUSE 

(1921), where he multiplied himself ninefold on the screen, and elsewhere. But 

there was such a basic honesty and simplicity in Keaton the man that using 

trickery where it was not absolutely necessary would not have seemed right. 

(…) To me, here is the very essence of Keaton: an assuming directness, 
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modesty, and total lack of ego. He never made a conscious effort to be brilliant, 

but simply did his best to help his screen character express himself.  

                                                                              (Rohauer, 1975: 7 e 8)    

  

 

 Precisamante, o que falta a Buster Keaton em The Blacksmith é essa naturalidade 

e simplicidade de gestos, se bem que a sua figura nunca deixe de ser enigmática, como 

sublinha Petr Král, recordando uma cena do filme: 

 

 Notre ignorance des impulsions qui se cachent derrière sa façade, et 

qui font agir Keaton comme il agit, ne fait que poser ce visage, au début de 

chaque film, comme une inquiétante enigme. Elle ne sera pas plus résolue, bien 

sûr, à la fin de l‟oeuvre. Le visage n‟aura faire que résorber, dans son silence, 

toutes les situations insolites que le comique aura traversées, et dont le 

souvenir, ensuite, ne fera encore que s‟ajouter à son mystère: ceci à tel point 

qu‟il pourra finalement nous plonger dans l‟étonnement du seul fait d‟être 

confronté à un objet, telle l‟étrange selle de cheval à travers laquelle ils nous 

regarde dans The Blacksmith, et de se mésurer calmememnt avec son concret, 

aussi irréductible et magique que le sien propre.  

                                                                                                    (Král, 1986: 147 e 148)  

 

 

 Há uma imagem ainda mais perturbante e misteriosa do actor em  The Goat, 

quando despista três polícias que o perseguem, desatrelando a máquina de um comboio 

das respectivas carruagens: a máquina desloca-se ao longe, aproxima-se 

progressivamente em direcção à câmara e pára de repente em frente desta; exactamente 

na dianteira está sentado Buster Keaton, de rosto impassível. Existem grandes planos e 

planos aproximados do rosto de Buster Keaton em todas as curtas-metragens, pelo 

menos uma vez por filme até The Haunted House, constituísse isso ou não um cameo 

intencional do realizador. Mas The Goat é possivelmente aquele que nos retrata mais 
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vezes, em diferentes perspectivas, esse rosto impenetrável e tranquilo, que nunca deixa 

de comunicar connosco através do olhar inquieto. Neste filme, Buster Keaton 

desempenha um papel que nos recorda as personagens deambulantes de Charlie Chaplin 

(a forma como caminha de mãos nos bolsos talvez não seja casual). O cartaz que é 

colado pelas autoridades numa parede da cidade, com a sua fotografia em grandes 

dimensões, que aliás é utilizado para executar alguns gags, aponta uma vez mais para a 

força simbólica da sua imagem. Na mesma cena, Chaplin apareceria provavelmente a 

rir, com o riso escarninho que lhe é conhecido, enquanto Buster Keaton conserva 

estoicamente o mesmo rosto aparentemente inexpressivo, no qual apenas os olhos 

mexem, transmitindo-nos emoções e pensamentos. 

  Mas esse rosto, constituindo a tábua rasa que sugere, invoca em si, 

paradoxalmente, uma plétora de imagens: 

 

 Son masque, halo lunaire, lucarne et rêverie, lever de rideau, rideau, 

représentation fabuleuse, effet contemplatif et frontispice omniprésent, abattait 

les cloisons. Il s‟ajoute désormais, icône sans époque, à une galaxie de masques 

imortels sculptés par la lumière des siècles, comme ceux de Nefertiti, Antinoüs, 

Ramsès, Hammourabi, et, sautant quelques siècles en une orgie de name-

dropping, Artaud, Giacometti, Astaire. Il a pris dans nôtre imaginaire la 

succession de de ces portraits d‟entre les portraits que furent en leurs temps 

Mona Lisa, l‟homme aux gants gris, Gilles, la mère de Whistler, Jeanne Avril 

ou L‟Euclide de Ernst. (De la primière il se sent confusément redevable 

lorsqu‟il commente, dan son autobiographie, une photo d‟enfance posée en 

costume de scène devant un paysage peint: «Quand le photographe me dit, 

avant tout le monde sans doute: “Souris, Buster!”, je lui donnai au plus mon 

expréssion à la Mona Lisa.» 

                                                                                               (Benayoun, 1982: 7) 
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 É suficiente o nome de Mona Lisa, à qual ninguém excepto Buster Keaton terá 

ousado comparar-se sem arriscar o ridículo, para perceber até que ponto a imagem do 

actor determina todo o conteúdo fílmico: 

 

When Keaton returned from slapstick two-reelers to feature film 

production in 1923, his deadpan performance became the object of increasing 

criticism. It was seen as highly inappropriate response to the task of creating 

characters which were rounded and believable and could sustain audience 

interest for the duration of the feature. Consequently, Keaton‟s Masterpieces 

were not very successful comercially, and his independent status was short-

lived, with Keaton in 1928 becoming a mere contract actor at Lowe‟s/MGM, 

without the creative control granted to him at Joseph Schenk‟s studio.  

                                                                               (Krämer, 2004: 287) 

 

 

 É sugestiva a interpretação que o actor faz da personagem Bertie Van Halstyne 

em The Saphead (1920), de Herbert Blanché e Winchell Smith: 

 

 Keaton‟s deadpan performace daparted radically from mythe 

characterization explicitly outlined in the script. Here, Bertie is highly 

expressive, „smiles‟, „grins‟, „becomes quite happy‟, is delighted‟, and „stands 

smiling happily‟ on many occasions. Of these, only two smiles survive in the 

film, remnants of a construction of Bertie‟s character which Keaton otherwise 

rejects. Keaton‟s conscious choice of a deadpan performance derived from an 

innovative view of Bertie as a person who does not properly connect with the 

surroundings, his failure to understand being paralleled to his failure to respond 

emotionally. Keaton‟s deadpan performance not only serves to characterize 

Bertie as an intelectually and emotionally retarded young man, but also 

highlights Keaton‟s own distance from the fiction, his irreducible and 

transgressive presence as a comedian in the universe of serious drama. With 

relatively few opportunities to dominate the screen with violent acrobatics, 
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Keaton turned his straight characterization into an excessively restrained piece 

of acting and thus into an extended comic turn.  

                                                                                            (Krämer, 2004: 287) 

 

 

 A imobilidade obsessiva do rosto de Buster Keaton está em sintonia com a  sua 

figura displicente e a espontaneidade de gestos que o caracteriza, por vezes uma quase 

letargia, principalmente visível nos momentos em que o indivíduo parece uma 

marionete movida pela acção de forças superiores, como se andasse ao sabor dos 

acontecimentos e só reagisse na emergência das circunstâncias. Mesmo durante as 

fugas, momentos altos de toda a comédia física, como é a de Keaton, o actor parece por 

vezes um autómato, correndo de um lado para o outro, sem ter bem consciência onde se 

quer dirigir, sabendo apenas que tem de escapar. Daí os percursos num determinado 

sentido e, logo a seguir, em sentido oposto, ou os momentos em que embate 

inadvertidamente contra um obstáculo que trava a sua progressão. Por vezes, utiliza esse 

comportamento maquinal para ludibriar os inimigos, como se estes ficassem 

hipnotizados, caindo na armadilha de o imitar. Em Convict 13 desmaia a meio de um 

jogo de golf. Um presidiário evadido troca de roupas com ele. Quando acorda, tentando 

bater a bola uma vez mais, chegam dois polícias que o tomam pelo foragido, facto de 

que se apercebe ao olhar a roupa que traz vestida, concentrando-se no jogo como se 

nada fosse. Os polícias, confundidos, aguardam-no. Bate a bola e caminha serenamente 

até uma estrada, acompanhado pelos polícias de um lado e de outro. Os três realizam 

uma espécie de marcha no sentido do espectador, enquanto outros polícias se vão 

juntando, atrás e à volta do protagonista. Este caminha alguns passos e muda de 

direcção, levando o grupo a imitá-lo, deslocando-se em sentido oposto. Dá mais alguns 

passos e altera novamente o sentido da marcha, que os polícias acompanham. Nessa 
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altura, continuando os polícias a caminhar, como se fossem autómatos, o protagonista 

desata a correr na direcção contrária. 

Não é só nos momentos de clímax que as personagens de Buster Keaton 

adoptam movimentos maquinais. No início de Hard Luck, o protagonista tenta, de 

forma torpe, pôr fim à vida: enforca-se numa árvore, mas a corda rebenta; pretende 

fazer cair um piano em cima dele, que cai antes de o conseguir alcançar; ao ver dois 

faróis que se aproximam na noite, atira-se para a estrada, tomando por um carro o que 

são dois motociclistas. Há nestas acções comportamentos automáticos, pela maneira 

como a personagem se desloca e, sobretudo, porque parece estar sempre a imitar, 

ridicularizando-o, um suicida frustrado. Esta curta-metragem encerra com um momento 

alto de surrealismo: ao mergulhar de uma prancha, a personagem falha a piscina e abre 

um buraco no chão, no qual desaparece. Após o intertítulo (“After several years Buster 

returns again to the point of impact”), sai do buraco onde anteriormente caíra, 

acompanhado por uma esposa japonesa e três filhos, explicando-lhes como foi parar 

assim de repente ao Japão. As gesticulações e os esgares que esboça sobre a prancha, na 

altura de mergulhar, são mais um exemplo da forma como imita zombeteiramente 

comportamentos convencionais. 

 A mecanização dos movimentos das personagens vai ainda mais longe nalgumas 

sequências, onde fazem lembrar, juntamente com os objectos com os quais interagem, 

partes constituintes de uma máquina, ou peças de uma mesma engrenagem, que é o 

filme. O casal de One Week, depois de sair da igeja num carro, é abordado por um outro 

veículo, que rapta a noiva. A noiva e o condutor passam para esse carro e Buster Keaton 

é arrastado por uma motorizada que vem em sentido contrário, ao tentar passar também. 

O carro onde seguiam continua rua abaixo sem ninguém que o conduza. Buster Keaton 

pede ao dono da motorizada que persiga os raptores, alcançando-os num cruzamento. 
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Com a ajuda de um polícia desfaz-se deles. Agarra a noiva pelo braço e dirige-se 

calmamente em direcção ao outro carro que, continuando à deriva, vem agora 

interseccionar os noivos ao fundo da rua. Os dois sobem para o carro, que se mantém 

sempre em andamento, e prosseguem viagem.        

Esta dimensão automática, não só do protagonista mas das personagens em 

geral, acentua a importância da máquina nos filmes de Buster Keaton, especialmente 

nas curtas-metragens, fazendo-se sentir a vários níveis, desde o gadget às grandes 

construções mecânicas. Em primeiro lugar, uma infinidade de objectos que se tornam 

moldáveis por acção da subjectividade das personagens, do simples readymade (a trave 

que o protagonista usa, em One Week, para libertar o homem da chaminé, a trave do 

portão, em The Paleface, que se transforma numa arma contra dois índios, ou ainda a 

tábua da vedação em Neighbors, utilizada para o mesmo fim; a alcatifa em que a 

personagem se enrola, em My Wife’s Relations, rolando escadas abaixo e derrubando 

todos os oponentes) ao artefacto mais elaborado (a corda que passa através do 

candeeiro, formando uma roldana para puxar o piano, em One Week; as escadas que 

desaparecem em The Haunted House; o cabide acoplado à luva de boxe, resultando daí 

um instrumento de defesa, na viagem da carroça, em Cops). Em segundo lugar, os 

mecanismos de maior complexidade, onde se destacam as casas inteligentes de The 

Scarecrow e Electric House. Todos estes objectos mecanizados nascem de uma paixão 

antiga de Buster Keaton: 

 

 Para tornar uma casa habitável, nada melhor do que a tecnologia. “The 

Scarecrow” (1920), “The Haunted House” (1921) e “The Electric House” 

(1922) são testemunho do fascínio do ralizador pelo bricolage e pela 

automação, também perceptível na sua própria existência e na sua visão do 
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cinema burlesco. Disse: “Uma boa cena cómica inclui frequentemente mais 

cálculos matemáticos do que um compêndio de Mecânica”. 

               (Goudet, 2007: 29) 

 

       

 A casa onde vivem os protagonistas de The Scarecrow (o plural é intencional, 

sendo eventualmente o passo onde uma personagem interpretada por Joe Roberts tem 

mais enfoque) está preparada para reduzir ao mínimo o trabalho doméstico e o tempo de 

preparação das refeições. Um fonógrafo é desactivado, dando lugar ao fogão onde a 

refeição é confeccionada. Sentados à mesa, os dois amigos trocam entre si os frascos 

dos temperos, presos por cordas ao tecto, tal como os frascos das bebidas, que puxam e 

tornam a lançar para dentro do congelador, também uma estante. Terminada a refeição, 

o tampo da mesa é retirado e transportado até junto de um buraco no chão, onde são 

deitados os restos de comida, servindo de alimento aos cães. A mesa é presa à parede e 

lavada com uma mangueira. A água da lavagem é escoada através de outro 

compartimento, formando um lago na parte exterior da casa, no qual nadam alguns 

patos. Finalmente, a mesa é virada ao contrário, transformando-se num quadro onde está 

inscrito o dístico “What is home without a mother”. 

 É uma casa automatizada, sonho das famílias americanas abastadas desde o 

início do século XX, mas também uma casa ecológica, que nos revela um Keaton algo 

visionário. Se aqui a animação dos objectos vai dotá-los de grande funcionaliade, 

contribuindo para facilitar a vida dos protagonistas, em Electric House, as personagens 

soçobram perante o poder da electricidade, que a partir de determinada altura deixam de 

controlar. Os princípios vigentes em The Scarecrow são agora aplicados num cenário 

gigantesco, onde a força motora é substituída pela corrente eléctrica: uma casa de dois 

andares, ligados por uma escada rolante. No piso de cima, um quarto, para o qual a 
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banheira se desloca via uma linha férrea e onde a cama se encolhe na parede, 

transformando-se num armário. No piso de baixo, uma biblioteca, com uma estante e 

uma mesa de bilhar inteligentes, e a sala de jantar, onde os pratos são transportados por 

um comboio que circula à volta da mesa, trazendo as refeições da cozinha, divisão 

contígua, também apetrechada com circuitos que facilitam a vida à cozinheira e para a 

qual os pratos são conduzidos directamente para uma máquina de lavar-louça. Na parte 

exterior, uma piscina enche-se ou esvazia-se de água ao accionar-se uma alavanca.  

 Em Daydreams, é visível esta ambivalência em que os mecanismos ora são 

aliados, ora se tornam obstáculos. Se, por um lado, o protagonista foge a dois polícias 

com a ajuda de uma escada móvel, por outro, no final, fica preso na roda do barco, 

caminhando dentro dela, sem lograr sair do mesmo sítio.  

 Regressando à cena central de The Blacksmith, o protagonista, rodeado por 

máquinas, ou só as suas carcaças, motores e artefactos, perde completamente o controle, 

o que conduz à destruição do Rolls Royce e provoca o seu desaire, pois tem de fugir ao 

patrão e ao dono do carro. Nos filmes de Buster Keaton, como num quadro surrealista, 

há momentos em que a presença do maquinal (também mecânico e matemático) se torna 

excessiva: as geometrizações, as dinâmicas e os movimentos das personagens, a 

pluralidade de máquinas e artefactos que enchem o ecrã, os próprios enquadramentos 

rectangulares escolhidos pelo realizador durante as filmagens, a imagem rectilínea do 

actor. 

 A relação dos surrealistas com a máquina encerra uma semelhante duplicidade. 

Escalpelizando a famosa frase de Lautréamont, tantas vezes citada como epítome de 

processos surrealistas, André Breton diz o seguinte: 
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 Si l‟on songe à l‟extraordinaire force que peut prendre dans l‟esprit du 

lecteur la célèbre phrase de Lautréamont: “Beau... comme la rencontre fortuite 

sur une table de dissection d‟une machine à coudre et d‟un parapluie” et si l‟on 

veut bien se raporter à la clé des symboles sexuels les plus simples, on ne 

mettra pas longtemps à convenir que cette force tient à ce que le parapluie ne 

peut ici représenter que l‟homme, la machine à coudre que la femme (ainsi, du 

reste, que la plupart des machines, avec la seule aggravation que celle-ci, 

comme on sait, est fréquemment utilisée para la femme à des fins onanistes) et 

la table de disséction que le lit, commune mesure lui-même de la vie et de la 

mort. 

                                                                                    (Breton, 2006, 64) 

 

 

Oscar Dominguez, que pintou  várias mulheres e máquinas de coser (e mulheres a 

coser à máquina), criou uma Máquina de coser electro-sexual, onde o corpo da mulher é 

inteiramente fabricado. Se as máquinas e os objectos integram nestes exemplos uma 

carga simbólica positiva, noutros sucede o contrário, tornando-se sombriamente 

misteriosos, ou até ameaçadoros, como em várias obras de Picabia e de Max Ernst. 

O final de The Balcksmith, como outros epílogos das curtas-metragens, leva o 

espectador a duvidar se os acontecimentos a que acabou de assistir se passaram na 

realidade ou num sonho do protagonista. O comboio onde este foge com a noiva afasta-

se no horizonte, os mesmo tempo que se esboça no cimo do ecrã o intertítulo “Many a 

honeymoon express has ended thusly”. A imagem dissolve-se e regressa num fade-out 

incompleto, que mal nos deixa vislumbrar, num pequeno quadrado no centro do ecrã, 

uma ponte que o comboio atravessa até meio, antes de se despenhar. O protagonista 

aparece atrás de uma maquete, vestido com um roupão, dispondo outra vez o comboio 

sobre a linha. A imagem alarga-se à totalidade do ecrã e, do lado esquerdo, a noiva 

carrega um filho nos braços. O protagonista dirige-se em direcção a nós, leva a mão à 
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boca, bocejando, e corre a cortina da janela, sobre a qual aparecem inscritas as palavras 

THE END.  

Outras curtas-metragens terminam com o protagonista a sonhar, obrigando o 

espectador olhar o filme numa outra perspectiva, justificando muitos dos 

acontecimentos que aí se passaram, como se Buster Keaton procurasse assim tornar 

credíveis as cenas mais insólitas. É o que acontece em Convict 13, em The Haunted 

House e em The Frozen North. Mas o único filme que acaba de forma indefinida, à 

maneira de The Blacksmith, é The Boat, onde as personagens parecem viver um sonho, 

devido à sucessão de acontecimentos finais. Depois de o Damfino se afundar, o casal e 

os dois filhos vogam à deriva num pequeno bote salva-vidas, numa noite escura que não 

permite discernir nada em torno. Um dos miúdos agarra a corrente que prende a tampa 

do barco (como se fosse uma banheira) e puxa-a. Buster Keaton tenta agarrar a tampa, 

que se perde na água. Os quatro vão-se afundando, até ficarem suspensos, com metade 

do corpo dentro de água. Afinal, encontram-se num local pouco profundo e caminham 

até uma praia. A rapariga pergunta: “Where are we?”. Buster Keaton sussurra qualquer 

coisa como “I have no ideia”, encolhe os ombros e o filme termina. 

 O absurdo existencial que perpassa por este desfecho, o cenário impenetrável e o 

comportamento estranho das personagens empurram-nos para um ambiente onírico. A 

projecção dos enredos e das personagens numa dimensão onírica é habitual nas curtas-

metragens e a mesma aleternância permanente entre realidade e sonho, como em 

Sherlock Jr., é um dos motivos de The Playhouse. A diferença é que este filme parte do 

sonho para a realidade e isso influencia posteriormente o comportamento da 

personagem principal. Terminada a famosa sequência onde Buster Keaton desempenha 

todas as personagens de um espectáculo, de uma orquestra e do público assistente, o 

protagonista é acordado nos bastidores de uma sala de espectáculos. Na cena seguinte, 
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limpa o chão com uma vassoura, quando chegam duas actrizes gémeas. Os trocadilhos e 

os mal entendidos que se originam recordam-nos o sonho anterior. O protagonista, 

influenciado por esse sonho, nem sequer põe a hipótese de as raparigas serem gémeas e 

assusta-se, jurando mesmo nunca mais voltar a beber na vida. O excerto em que, mais 

tarde, faz de chimpanzé amestrado, torna-se quase natural, em função do onirismo que 

transcorre do filme. Assim, as ligações estabelecidas entre Sherlock Jr. e as concepções 

surrealistas acerca do sonho são perfeitamente aplicáveis a The Playhouse, ainda mais 

no que toca à forma explícita como as acções da personagem são influenciadas por esse 

estado onírico. 
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Para fechar o círculo: brevíssima conclusão 

 

 

Ao longo desta dissertação, pretendi demonstrar a existência de pontos de 

contacto entre os filmes de Buster Keaton e a estética surrealista, isolando em diversas 

sequências desses filmes vários elementos que permitem conexões entre ambos. A 

escolha da palavra elementos não resultou casual e entendi-a inicialmente no sentido de 

aspectos que poderíamos destacar, embora, com o decorrer do tempo, tal acepção fosse 

dando lugar a uma outra mais significativa e abrangente, na qual passei a achar mais 

correcto entender esses elementos como partes integrantes de um todo, visto que se 

incorporam progressivamente nas narrativas e permanecem a elas acoplados, tornando-

se essenciais porquanto determinam o desenvolvimento global do filme. 

Com base no visionamento dos filmes, e depois de ler o livro The Theatre and 

Cinema of Buster Keaton, de Robert Knopf, assumi como ponto de partida que os 

referidos elementos se inscrevem fundamentalmente por via dos gags. Centrando a 

minha análise nas longas-metragens em geral, constatei que vários processos utilizados 

por Keaton revelam semelhanças com os processos usados pelos surrealistas, 

originando, por sua vez, efeitos da mesma natureza. Nesse sentido, a desfuncionalização 

dos objectos e a sua estranha manipulação, a mistura do real com o onírico ou o 

imaginário no mesmo plano, o comportamento absurdo das personagens ou o 

automatismo que as anima, aparentam constituir factores que contribuem para a 

instauração de momentos surrealistas, de tal modo que a sua combinação e permanência 

ao longo dos filmes instaura uma atmosfera genuinamente surreal. Go West surge como 
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o filme onde tudo isto se torna mais explícito, pela exacerbação dos factores 

mencionados, desempenhando uma função essencial em todo o processo fílmico.  

Procurando o mesmo tipo de associações nas curtas-metragens, constatei que se, 

por um lado, os instantes de surrealismo incorrem igualmente por via dos gags, através 

de processos similares aos utilizados nos filmes longos, por outro, há sequências, nas 

curtas, que surgem mais ou menos à margem das narrativas e relegam imediatamente o 

espectador para um universo ficcional, totalmente desligado da realidade objectiva e, 

por conseguinte, do devir fílmico. Tais sequências também permitem, no entanto, 

aproximações ao surrealismo, embora se distingam da maioria dos trechos presentes nos 

filmes longos, porque nestes se estruturam quase sempre em torno do eixo narrativo, 

uma diferença importante que tentei tornar evidente ao analisar The Blacksmith. De 

qualquer maneira, trata-se basicamente do mesmo tipo de processos que identifiquei 

previamente, com a particularidade de existirem temas que ganham maior relevância 

nos filmes curtos, nomeadamente, a presença da máquina, manifestada a vários níveis.  

 Apesar de Keaton não se inscrever directamente no surrealismo, nem podermos 

falar propriamente de uma dimensão surrealista avant la lettre, uma vez que é 

contemporâneo do movimento, esta coincidência ao nível dos processos e das formas 

artísticas deles resultantes talvez permita olhar o surrealismo de uma perspectiva um 

pouco diferente da que é habitual, vendo nele, em grande medida, um produto da 

conjuntura da época e não tanto uma criação literária e artística pura. Relembro aqui 

novamente a formação cultural do cineasta e o contexto em que se insere, que, por essa 

via, o parece afastar irremediavelmente dos surrealistas e dos princípios estéticos que 

preconizavam. Porém, Keaton serve-se espontaneamente de muitos dos processos 

utilizados pelos surrealistas, sem revelar consciência disso, quero dizer, sem os 

sistematizar e/ou lhes agregar um rótulo. 
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 Aliás, os seus filmes, para além da enganosa simplicidade, permitem 

aproximações a outros movimentos artísticos e tendências culturais, tão insuspeitados 

como o surrealismo, alguns dos quais cheguei a mencionar ao longo desta dissertação, 

designadamente, quando me referi à desconstrução do ideal romântico de amor, à 

presença obsessiva da máquina ou ao automatismo das personagens, aspectos 

eventualmente mais próximos do dadaísmo do que do surrealismo propriamente dito. 

Gilles Deleuze chega mesmo a afirmar: “os biógrafos e comentadores de Keaton 

insistiram no seu gosto pelas máquinas, e na sua afinidade, a este respeito, não com o 

surrealismo, mas com o dadaísmo: a máquina-casa, a máquina-barco, a máquina-

comboio, a máquina cinema” (Deleuze, 1983: 235).  

Por outro lado, o surrealista francês Robert Benayoun, em Le Regard de Buster 

Keaton, sublinha, pelos mesmos motivos, essa marca dadaísta, ou compara Buster 

Keaton a Franz Kafka, devido a certos traços que apresentam as personagens criadas por 

ambos. Nesse livro, como o próprio título indica, o autor parte daquele que é 

porventura, e como já alguém disse, o olhar mais enigmático da história do cinema, 

cotejando-o com o olhar da Mona Lisa, ou realça uma vez mais a sua “beleza clássica” a 

respeito da imitação da Venus de Milo por ele representada: “Même cette photo-gag 

célèbre possède le classicisme sublime de l‟antique” (Benayoun, 1982: 160). E terá sido 

a imagem misteriosa de Buster Keaton que teve em mente Samuel Beckett quando foi 

buscar o actor para personagem principal de Film (1965), por ele concebido, também 

porque as personagens de Buster Keaton se assemelham muitas vezes a um herói 

absurdo, como refere já Rudi Blesh, um dos seus primeiros biógrafos. E por que não, 

entre tantas correntes vanguardistas do início do século passado, ainda o futurismo? 

Basta relembrarmos, no manifesto de Marinetti, a apologia que este faz da máquina, da 

tecnologia e da velocidade.  
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Todas estas constituem linhas de abordagem possíveis, atribuindo aos seus 

filmes uma espessura que transcende o estatuto de simples comédias com o objectivo de 

provocar o riso, o que, não devemos esquecê-lo, são acima de tudo. “On ne voit que ce 

qu‟on regarde” (Merleau-Ponty, 2006: 17): ou seja, o olhar com que cada receptor 

observa uma obra, seja ela fílmica, pictórica, literária, ou outra, permite reconhecer nela 

os sinais, as analogias, as vivências filtradas pela mundividência pessoal de cada um, 

numa espécie de visão especular que se transforma em “leitura”.  
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