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A TROCA DE IDEIAS, 
i CLARO 

ou 
TdSNOTAS 

SOBRE O CINEMA PORTUGU!S . 
1-) 

1. Comecemos pela prudente constatação da evidência: na 
· viragem para a década de 80, o cinema português deu 
prova de alguma vitalidade. Interna e externamente (se 
reduzirmos ambas às suas autênticas proporções, as 
duas coisas têm andado mais a par do que se diz) gerou
·se um apoio que há muito não se via. A relação quali
dade/quantidade tornou-se mais rentável. Não é, tanto 
como parece, uma súbita alteração nos fenómenos da 
produção - uma vez que se deverá mais às coinci
dências do atribulado acabamento de projectos de planos 
de produção muitas vezes díspares -mas é, mesmo que 
temporalmente vago, um resultado global incontornável. 
Em Lisboa e Porto fala-se de público, em certos círculos 
críticos estrangeiros o cinema português ocupa pontual
mente o espaço de "fenómeno". Fala-se em transição. 
Há no ar um clima de balanço. Discute-se. 

Discute-se? Esta a primeira grande aparência. No fundo 
não se discute o cinema português (o que quer dizer, 
também, que não se discute o cinema tout court). Ape
tecia dizer mais: há uma meia dúzia de anos que não se 
discute o cinema português. 
Fala-se das condições de produção, é claro, e fàia-se de 
alguns filmes. Mas não se fala conjuntamente das 
propostas estéticas, e da relação destas com a produção. 
Não se discute. A geração que, nos anos 50 debatia 
dentro dos cineclubes, e, nos anos 60 (e parte de 70), 
usava variados espaços duma imprensa ainda com sen
tido polémico, mudou de modos e de paragens (para a 
produção, exactamente). Quem veio depois ergueu per
cursos individuais, mais do que espaços (hábitos) de 
discussão. 

Espaços de discussão: é isso que não há, no cinema 
português. 
Alguns percursos críticos importantes construíram-se (e 
constroem-se) sobne as diversas etapas de si próprios. As 
ideias do cinema português chocam e param (ou re
cuam), não se cruzam, não se confrontam, não se trans
formam ao contacto de umas com as outras. O que não 
afecta apenas o desenvolvimento dessas ideias, tendo a 
ver (escrevemo-lo como nova evidência mas parece-nos 
longe de ter sido reconhecida) com a incapacidade de 
se pensar e organizar em termos novos a produção. A 
extrema compartimentação do debate que se vai tra
vando tem o seu equivalente nestas obras individua-
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lizadíssimas (lado positivo, entenda-se) mas "cercadas" 
(o seu espaço e as condições em que são feitas restringe
-lhes a fecundidade e a operância) de que é feito o nosso 
melhor cinema. Há evidentemente os infortúnios finan
ceiros, mas com eles se tapam muitas outras coisas, e 
essa é a primeira. 

2. De produção, sim, fala-se muito. E há, até por instinto de 
defesa, um certo confronto. A viragem da década surge 
novamente dominada pela ideia mais crónica que atra
vessou a história do nosso cinema: em 1980 o cinema 
português volta a estar sob a "obsessão da indústria". 
Diz-se, com razão, que esta vitalidade de fim de década 
pode ser o princípio de uma produção consistente, de 
maior regularidade e maturidade. Diz-se com razão, que 
momentos como este, pelo balanço de necessidades que 
criam, tanto podem ser charneira para um novo estado 
de produção como para o vazio. Diz-se, com razão, que 
o cinema português carece em absoluto de formas alter
nativas de financiamento que não o Estado, e que este 
tem de disciplinar a sua comparticipação, da feitura ao 
consumo dos filmes. Diz-se, sonha-se, subentende-se: 
é preciso uma indústria, ou seja, um sistema de pro
dução/distribuição/exibição com estruturas suficientes 
que garantam uma vida regular sujeita (também) às 
lógicas de mercado e (não só) às do mecenato estatal. 

Desejo lógico. Ilógico é o subsídio estatal completo a uma 
produção que se esgota aí. (O que até não equivale ao 

·mecanismo duma produção estatizada). Porque a própria 
natureza do subsídio devia encaminhá-lo para a pro
dução ostensivamente experimental. Como se passa com 
alguns institutos estrangeiros (exemplo: British Film 
Institute) nos critérios de atribuição de subsídios deve
riam precisamente pontuar os projectos que, à partida, 
não são susceptiveis de um fácil e alargado contacto com 
o público por vias do circuito comercial. O sistema de 
exclusiva produção subsidiada pelo I.P.C., por muito 
inevitável que tenha sido, viveu assente nessa contra
dição (inversão) de base, cuja sequência (de lógica em 
certo sentido incontornável) está já à vista: de modo já 
explícito e tendente a uma regulamentação teórica, 
o privilégio do subsídio em Portugal tem hoje precisa
mente como um. dos trunfos parciais a paradoxal ape
tência para a adesão . pública. Dir-se-á que é atitude 
pedagógica numa fase de transição voltada precisamente 
para a vontade de cativar um outro investimento. Mas, 
para além da sua evidência não dever servir para es
conder a contradição de base (escondamo-la por muito 
tempo e acabaremos por institucionalizar o subsídio de 
tudo aquilo que os cineastas sempre se quiseram li
bertar - os excessivos códigos de mercado - e contra 
o que se fizeram precisamente os subsídios •.• ), restaria 
ainda interrogar esse mesmo estatuto de evidência. Ou 
seja, lembrar que as outras formas de financiamento 
não têm simplesmente de "aparecer", podem também 
ser pensadas e accionados mecanismos para elas. (Ao 
contrário da atitude que identifica falta de subsídio com 
despedimento ou desemprego, só compatível com a 
reivindicação do cineasta como funcionário). A ultra
passagem do actual sistema é tão necessária, como a 
disciplinação dos subsídios. Curioso é verificar como, em 
Março de 1974, em análise do primeiro plano de pro
dução do I.P .C., o Cinéfilo aplaudia essa nova fonte de 
financiamento entre outras coisas porque libertava o 
C.P.C. (Centro Português de Cinema) para "um pro
grama de carácter mais experimental". Oito anos pas
sados, seria bom que se tivesse bem presente uma outra 
meta futura (pelo menos isso, uma meta), em que o 
I.P .C. se veria liberto para precisamente subsidiar os 
projectos vocacionados a uma área de experimentação. 
(Em certo sentido, seria até legítimo pôr o problema em 
termos mais extremos. Não a necessidade absoluta de 
criar um sistema complementar de financiamento mas 
a necessidade de não abastardar este em nome da 
"ajuda" à formação - eventualmente irreal e de qual
quer forma exterior- daquele). 
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A transição que se opera (e, dum modo ou doutro, as 
·coisas não vão continuar sempre iguais) pode ser feita 
em direcção a uma série de utopias. Não é grave. Grave é 
tomá-las como realidades feitas e paralisar assim a 
relexão teórica que a sua formulação exigiria. Grave é 
que se queira trabalhar já com padrões de uma realidade 
meramente hipotética (a "indústria", a produção 
regular) elidindo aquilo mesmo que seria produtivo: a 
análise dos meios concretos, e o planeamento da acti
vidade em ligação orgânica com eles. 
Dir-se-á que, nestas coisas de produção, tudo depende 
dum jogo entre dois pólos - o meio cinematográfico e 
o poder - e que cabe ao primeiro exigir eficaz apoio do 
segundo. Exigir uma política de cinema, eis a questão. 

Questão importante. Uma das que valeria a pena de
bater na análise destes oito anos de produção I.P .C .. 
Também aqui parece emergir uma aparência, na luta 
verbal que tem sido movida pelo meio (ou as compo
nentes dele). É que, apanhado entre a distância cres
cente (e a frágil permeabiiidade a influências que daí 
advêm) que o afasta do meio, e a crónica concepção dos 
feitos culturais como trunfos políticos (que tanto pode ser 
a instrumentalização directa como a vaga e subcons
ciente dependência das iniciativas movida pela imatu
ridade das instituições culturais), o poder foi tanto inope
rante como permissivo. Ou seja (a contradição existe), 
por muito que não tenha resolvido essa disciplina de 
fundo, o poder não obstruiu a produção. 
Se não deixarmos que o microscópico esconda o macros
cópico, temos de reconhecer dois factos simples: pri
meiro que houve neste país oito anos de produção inin
terrupta subsidiada a cem por cento com uma média de 
quase dez longas metragens/ano; segundo, que a 
geração cinematográfica (não em termos etários) que a 
concretizou foi qualitativamente diferente da geração 
"oficial" anterior a 74. Em certo sentido poder-se-ia 
mesmo defender a tese de que estes oito anos corres
ponderam a um poder que se não impôs (ou que se não 
pôde impôr), o que fez com que a bola estivesse tanto 
afinal no seu campo como no campo do "meio cinema-

tográfico". A questão do poder volta então, em rico
chete, às próprias perspectivas desse meio. 
Interroguemo-lo em duas alíneas. 
Primeiro a dimensão e os critérios orçamentais que do
minam a maior parte dos projectos de fundo actuais. 
Rapidamente se conclui que as verbas conduzidas para 
os subsídios só podem aguentar a institucionalização 
daquele tipo de orçamentos (padrão dominante do 
35mm/cor/cerca de 30 mil contos) à custa duma violen
tíssima exclusão de projectos. Enter:tdamo-nos: a ex
clusão é inevitável (qualquer opção cultural a implica), 
mas está em jogo saber se o tipo de produção assim 
obtido (um ainda menor número de longas metragens/ 
/ano, um espaçamento paralisador da obra de cada · 
cJne~~-t~ 1 ,U:~ ~inda maior bloq!leio a um alarçamento dos 
mesmos), é uma solução coerente para as verbas e estru
turas existentes em Portugal. Pode ser. Pode não ser. 
Poderia por exemplo ser lógica uma muito maior diversi
ficação de escalões e formatos, permitindo a um leque 
alargado um contacto muito mais frequente com os mate
riais audio-visuais. Deveria em qualquer caso ser-se 
capaz de conceber e lançar um plano do audio-visual no 
seu conjunto que equacionasse o uso da imagem/ som 
no nosso país, os seus determinantes estéticos e de 
produção, e a integração de uns e doutros. Que cada um 
vá entregando o projecto correspondente à obra que quer 
fazer, é natural. Que paralelamente não exista este 
plano, eis o que faz daqueles projectos uma espécie de 
bichos autófagos, que se voltam contra os seus autores. 

A ESCRITA E A IMAGEM NUMA 
COLECÇÃO 
úNICA NO SEU GÉNERO 

I. CORPO VERDE 
por Maria Velho da Costa 
desenhos de Júlio Pomar 

2. COMUNIDADE 
por Luiz Pacheco 
desenhos de Teresa Dias Coelho 

3. DECLIVES 
por António Ramos Rosa 
desenhos de Cruzeiro Seixas 

4. A MÃE DE UM RIO 
por Agustina Bessa-Luís 
fotografias de Jorge Molder 

5. TAUROMAGIA 
por Alberoto de Lacerda 
desenhos de Júlio Pomar 

6. TRÊS SOLIDÕES 
por Cario Vittorio Cattaneo 
desenhos de Ana J otta 

7. RAINHAS CLÁUDIAS AO DOMINGO 
por Virgílio Martinho 
desenhos de Eurico 



Segundo, o inevitável binómio qualidade/público, a 
que a recente recuperação de bilheteira veio trazer 
novos dados. 
É evidente que a procura duma cumplicidade com o 
público é questão maior, que não se reduz a estas compe
tições de bilheteira. Mas, também aqui, a equacionação 
duma mudança vem acompanhada de sintomáticas apa
rências. A corrida às fórmulas de êxito popular é uma 
delas. E o sindroma da "comédia dos anos 30 e 40" o seu 
melhor exemplo. Mesmo depois dos confrangedores 
resultados a que deu origem, parece difícil afastar essa 
miragem. Que o é, por motivos múltiplos. Para além dos 
habitualmente referidos (inconsistência da própria tra
dição que se quer herdar, inexistência de actores que a 
suportem) apetece fazer uso duma razão "histórica": 
não há fenómenos desses na história do cinema; a revisi
tação dos géneros populares passados - assim como dos 
pr6prios elementos de cultura populista a que podem ou 
não estar. ligados - . tem sido bastante utilizada pelos 
vários....,"cinemas novos", mas, quase sempre até, nos 
autores .e obras mais difíceis. Desiludam-se os pregui
çosos: se querem fazer comédia popular não há mesmo 
outro remédio senão inventar uma nova. · 

A doença porém extravasa esses dominios e é toda a 
inversão (abastardamento) do modo de pensar a relação 
com o público. Modo que, a nosso ver, só poderia passar 
por uma grelha possível: a da sinceridade. A imbeci
lização pode compensar mas tem os seus limites e os 
seus revezes. O único público que virá ao cinema por
tuguês para ficar é aquele que aí· não se sentir intrujado. 
Passe a possível redundância, o possível paradoxo ou a 
possível utopia: é a qualidade que pode trazer um 
público para o cinema português. 
De resto, um filme que se faz é antes de mais um com
promisso total do autor consigo próprio, e mal irão as 
coisas quando se começa por concebê-lo a esquecer isso. 
Um filme não é propriamente uma isca que atraia o 
público para depois o obrigar a engolir algo doutro, ou 
eventualmente nada. Pensar o filme a partir desse 
efeito de atracção ou é uma coisa muito séria (e então 
é ai que todo ele se joga) ou, na maior parte das vezes, 
pura e simples falta de ideias. 

3. Não é casual o facto do nosso melhor cinema ter precisa
mente nascido nos antípodas destas aparências. O nosso 
melhor cinema - o de Manoel de Oliveira, o de António 
Reis - foi também aquele que se jogou em absoluto nos 
espaços únicos, individualíssimos, diferentes, do arte
sanato cultural. O génio aí testemunhado foi também o 
génio de pensar um projecto estético organicamente 
inserido numa situação concreta (que é a das estruturas 
de trabalho e a das próprias características de cada um 
ao mover-se nelas). Tanto foi feito de afirmações como 

"Conversa Acabada", 
João Botelho, 1981 

de recusas, ou melhor, soube transformar os limites em 
trunfos e fazer rebentar nos espaços . que ocupou uma 
tensão que o cinema (todo) há muito não conhecia. 
Outros aí se situaram - J. C. Monteiro, cuja também 
individualíssima relação com a História e a ruralidade, 
por exemplo, contribuiu, com os dois primeiros, para a 
alternativa a uma tradição que parecia não poder fugir 
aos polos do folclore e do neo-realismo - mas sem essa 
tensão profunda do plano, que os autores de Francisca 
e Trás-os-Montes evidenciaram. 
Já as tentativas de fazer um cinema baseado no que 
geralmente aguenta uma produção corrente (narrativa 
habitual, actores ... ) se ressentem da falta de estruturas 
neste campo. Kilas é o exemplo típico do cinema que 
"ficaria melhor" se o seu autor dispusesse de outras 
estruturas e pudesse filmar com regularidade. Teria 
então por exemplo duas c9isas que ali visivelmente lhe 
faltam: um autêntico trabalho de argumento cinema
tográfico (coisa que não existe no cinema português -
- temos de inventar aqui o "escritor de cinema") e uma 
maior e mais modelada experiência de direcção de 
actores. 
Contributos positivos neste campo houve porém, recen
temente, dois. Cemnnaior e Manhã Submersa (duas 
provas evidentes de sinceridade criativa, o segundo mais 
desigual que o primeiro) não soçobraram nas duas áreas 
referidas. Por isso duas obras que marcam uma possível 
novidade desta produção de viragem de década. 
Houve coisas mais importantes - houve Francisca, 
apuro máximo de Oliveira e de muito cinema moderno -
mas foi t!llvez naquelas duas que se terá passado o que 
mais veio mudar a produção portuguesa média. 
De qualquer modo a continuação do actual panorama não 
sugere quaisquer sinais "agregadores". As outras obras 
que realçaríamos nestes dois últimos anos avançaram 
mais uma vez em áreas individualíssimas: Conversa Aca
bada e Passagem, esta última uma obra que fascina, 
plena duma contida energia e de uma espécie de altivez 
invulgar nos nossos écrans. E tudo indica que as pró
ximas estreias em que desde já apostaríamos não alte
rarão esta linha: o novo filme de Reis, o novo-velho 
filme de Paulo Rocha (A Ilha dos Amores) e o primeiro 
projecto de 35 mm de J. M. Grilo. 

. Queremos com isto dizer: o cinema português que agora 
demonstra alguma vitalidade em nada se parece com um 
movimento. Mas também convirá explicar que com isso 
não queremos falar na diversidade de propostas esté
ticas. Movimentos houve- A Nouvelle Vague ou, muito 
claramente, o recente cinema alemão pós-manifesto de 
Oberhausen - que se fizeram em múltiplas vias. Nessa 
diversidade pode residir também, aliás, uma das provas 
da vitalidade. O que é bom. Mas há mais coisas que 
espartilham a produção actual, e, essas, lamentamo
-las. Apeteceria dizer: o cinema português carece disso 
mesmo -um movimento, um estado qualitativamente 
novo de produção- para o que precisa de duas coisas. 
São elas: a) um entusiasmo comum; b) uma quantidade 
superior. De resto, as duas andam a par. O desespero 
dos actuais ritmos individuais de produção consome a 
disponibilidade para esse entusiasmo. E dependem 
duma terceira: a troca de ideias, é claro. 

A seguir, 
trabalho de ANTÓNIO VIANA 
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