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Em entrevista concedida a Zero Hora em 2004, o diretor português, 
celebrado pela proficuidade e qualidade de sua filmografia, falou sobre o 
tema que considera central em sua obra 
  
Entrevistei Manoel de Oliveira ( 1908 - 2015) em 2004. O encontro, 
precioso para mim, aconteceu durante a 28ª Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo.  O diretor de obras-primas como "Vale Abraão" 
(1993) e "Non, ou a Vã Glória de Mandar" (1990) veio ao país divulgar seu 
então mais recente filme: "O Quinto Império - Ontem como Hoje" (2004), 
adaptação de um livro sobre o mítico rei lusitano Dom Sebastião, 
desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, e desde então 
símbolo de uma fabulação portuguesa de um porvir radioso que nunca 
chega. 
 
Na época, o cineasta que morreu na quinta-feira aos 106 anos já era o 
mais longevo diretor de cinema em atividade no mundo. O feito seria 
suficientemente notável por si só, mas Oliveira ainda contava com sua 
obra a favor: para muito além da proficuidade artística, o realizador era 
admirado pela qualidade de sua filmografia, que contemplava o homem 
desde um ponto de vista filosófico e existencial, aberta a debater as 
grandes questões do pensamento ocidental e ao diálogo com as outras 
artes - sobretudo a literatura, o teatro e a pintura. 
 
Sempre acompanhado por assistentes como o neto Ricardo Trêpa - ator 
de vários de seus filmes, como "Singularidades de uma Rapariga Loira" 
(2009) -, Oliveira desceu sozinho, porém, ao lobby do hotel paulistano 
naquela tarde de outubro em que conversou com a imprensa. Afável e 
loquaz, o mestre palestrou durante quase uma hora com vivacidade a 
respeito de sua obra e suas ideias. 
 
- Se há alguma agudeza na minha visão é justamente o que a idade me 
deu. Eu diria que não quero morrer cedo porque, se eu não morrer cedo, 
eu vivo mais. Vivendo mais, eu tenho mais experiência de vida, porque 
assim conheço mais os homens. (...) Claro que há livros que contam sobre 
a vida.  Mas são teóricos, não são possíveis de serem experimentados pela 
pessoa. Sei mais coisas agora do que quando nasci. No entanto, o muito 
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que sei ainda é insuficiente. As minhas certezas diminuem enquanto 
minhas dúvidas aumentam - filosofou o diretor, que na época tinha 95 
anos. 
 
Reconhecido pela crítica como um criador cuja obra comungava de 
inquietações similares às dos filmes do italiano Michelangelo Antonioni 
(1912 - 2007) e do sueco Ingmar Bergman (1918 - 2007), o português falou 
sobre sua relação com esses nomes maiúsculos da sétima arte: 
 
- São dois gênios do cinema. Bergman com o conflito infindável da 
existência ou não de Deus, Antonioni com o impasse da 
incomunicabilidade, em que nunca sabemos se o que dizemos é 
compreendido pelo outro da maneira como concebemos em nossa mente. 
Um dos realizadores que eu mais estimo é Carl Dreyer (cineasta 
dinamarquês), que tentava penetrar a alma humana com seus filmes. 
Como Bergman e Antonioni, vivi bastante. Não há nenhum amigo meu de 
juventude vivo, com quem eu possa comentar as coisas do nosso tempo. 
O destino é caprichoso: dá a uns saúde, a outros, dá doença. Eu pergunto: 
quem ou o que dirige o destino? Sinceramente, não sei. 
 
Tranquilo, mas de olhar inquieto, Manoel de Oliveira parecia divertir-se 
com a agitação do hotel.  Pouco antes da conversa do português com ZH, 
eu havia entrevistado naquele mesmo hall outros dois grandes diretores 
contemporâneos cujos filmes também questionam a condição humana na 
atualidade: o iraniano Abbas Kiarostami e o israelense Amos Gitai. Enfim, 
do que fala a obra de Manoel de Oliveira? 
 
- Da dúvida. Não tenho certeza de nada do que digo. A dúvida é um 
estímulo. Descartes disse: " Duvido. Se duvido, penso. Penso, logo, existo". 
A existência vem da dúvida. Não podemos acreditar nem no que vemos, 
porque o que vemos quando sonhamos nos parece real. Você acha que 
está falando com Manoel de Oliveira, mas será que sou mesmo 
Manoel Oliveira ou apenas fruto da sua imaginação? 
 
Convicto de que estava efetivamente falando com Manoel de Oliveira, 
quis saber de sua relação com a literatura. Afinal, de Camilo Castelo 
Branco ("Amor de Perdição") ao padre Antonio Vieira ("Palavra e Utopia"), 
os livros sempre ocuparam um lugar central em sua filmografia - um de 
seus projetos não realizados seria o longa-metragem "A Igreja do Diabo", 
inspirado em três contos de Machado de Assis. 



- A literatura é algo muito especial, extraordinário. Um livro é uma peça 
riquíssima, é um companheiro vivo. Não está sozinho quem lê. Já o cinema 
é diferente, está do lado dos espetáculos. Tento tirar esse caráter de 
entretenimento nos meus filmes para realçar o fundamento humano. O 
cinema é, no fundo, a síntese de todas as artes. Godard dizia que o cinema 
não é arte e não é vida, mas qualquer coisa intermédia. Meus filmes se 
perguntam o tempo todo: "Por que estou aqui?". O cinema, como a 
tragédia, tem que ter uma máscara. Ele não é o que se vê, mas o que se 
deduz. 
 
A literatura brasileira estava entre suas preferências: 
- Outro dia, li um conto excelente de Catulo da Paixão Cearense sobre um 
homem que, depois de ser rejeitado pela amada, chegava em casa e 
constatava que sua casa tinha desabado morro abaixo. O personagem 
concluía sua história assim: "Saudade é a terra caída de um coração que 
sonhou". 
 
Burguês filho do industrial que foi o primeiro fabricante de lâmpadas 
elétricas de Portugal, Oliveira teve uma trajetória como atleta e 
desportista na juventude, antes de estrear no cinema com o 
documentário mudo "Douro, Faina Fluvial" (1931) - foi campeão nacional 
de salto com vara, jogador de futebol do Sport Club do Porto e piloto de 
carro de corrida. 
 
- Cheguei em terceiro lugar uma vez no circuito da Gávea, no Rio, 
correndo pela equipe Alfa Romeo. Eu não era muito bom, mas os outros 
eram piores do que eu (risos). Agora, só dirijo filmes. No cinema, corrijo o 
mal que faço na vida. 
 
Diante de um artista quase centenário cuja criação questiona a finitude e 
a transcendência, era inevitável perguntar-lhe a respeito de crenças: 
 
- Não acredito em revolucionários, acredito em milagres. Sou um homem 
de fé. Sem fé, ninguém sobrevive. O padre Antonio Vieira dizia em um de 
seus sermões: "Que terrível palavra é o non. O non tira a esperança, que é 
a última coisa que a natureza deixou ao homem". 
 
Antes de encerrar o encontro com aquele legítimo patriarca do cinema, 
quis saber como ele encarava a morte, ceifeira implacável que finalmente 
conseguiu dar-lhe o xeque-mate nesta semana: 



- Nunca a vi. A morte pode ser reveladora ou pode ser uma queda no 
esquecimento. Gostaria de morrer e poder renascer para ter esse 
conhecimento. Não tenho medo da morte, tenho medo do sofrimento. 
 
Ao nos despedirmos, o diretor fez questão de me fornecer seu telefone e 
insistiu para que o visitasse no Porto, onde ele nasceu e morreu. Fui à bela 
cidade do norte de Portugal, mas nunca quis perturbar em seu lar aquele 
senhor cujos olhos vivos e acesos contrastavam com a idade avançada. No 
entanto, continuo até hoje a reencontrar-me com o sr. Oliveira na sala de 
cinema, admirando fascinado suas deslumbrantes e inspiradas imagens 
projetadas no ecrã - que é como os portugueses deliciosamente chamam 
a tela. 


