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Entrevista: Manoel de Oliveira 

 

 

O princípio da palavra 
 
 

O português Manoel de Oliveira é um insistente. Insiste em fazer filmes que se 

movimentam na categoria  do cinema de arte e do cinema de ensaio, quando a maioria 

prefere as facilidades do cinema dito comercial. Insiste em viver e trabalhar quando 

todos, na sua idade, já desistiram das duas coisas. A referência à idade é  um lugar-

comum, mas inescapável. Afinal, não é todos os dias que nos deparamos com um 

cineasta de 96 anos e ativo. Os desavisados que freqüentavam o lounge da 28ª Mostra 

BR de Cinema o viram, no escuro “boate” do ambiente, subir as escadas até o palco 

num ritmo que em nada denunciava a idade. E quando ele, lá pelas tantas em sua fala 

firme e articulada referiu-se à idade, ouviu-se um sonoro ohh da platéia.  

Seguramente o diretor mais velho  em atuação no mundo, Manoel de Oliveira, nascido 

no Porto em 11 de dezembro de 1908, não é o mais profícuo. Sua filmografia tem pouco 

mais de 30 filmes. Alguns apenas foram sucesso de bilheteria, mas todos, ou quase 

todos, trazem a marca de Oliveira através de roteiros e  mise-en-scènes com arquitetura 

própria, com ritmo pessoal. Poucos títulos passaram no Brasil, justamente porque ele 

nunca foi exatamente um blockbuster e, talvez, porque ele seja um português. E o 

brasileiro, como se sabe, leva mais a sério as piadas de português do que a cultura 

lusitana. Uma lástima. Basta ver Viagem ao Princípio do Mundo (1997) para perceber 

que Oliveira é universal. Basta ver Um Filme Falado (2003) para perceber que ele se 

preocupa  com a globalização, e mais do que isto, com a  civilização. Porto da Minha 

Infância (2001) é possivelmente seu único filme de fato autobiográfico. Mesmo Viagem 

ao Princípio do Mundo, em que Marcello Mastroianni supostamente interpreta o 

próprio Oliveira (o nome do personagem é Manoel), fala de questões relativas a uma 

memória coletiva. Geograficamente instalada em Portugal, ela está filosoficamente 

ligada no mundo. Uma retrospectiva do diretor seria bem-vinda no Brasil, 

especialmente se trouxer filmes antigos. Aniki Bobó (1942), é sempre citado em estudos 

de cinema como uma obra maior. Trata-se de um filme com temática infantil  cuja 

intensidade poética é comparada, muitas vezes, ao O Pequeno Príncipe, de Saint 

Exupéry. E tal como parte dos filmes iranianos, lança mão do realismo e de crianças 

para contar uma história singela. 

A seguir, uma entrevista exclusiva à Teorema, no lounge da Mostra de Cinema, em 

novembro deste ano. (Ivonete Pinto) 

 

 

 



Teorema: A História tem grande importância nos seus filmes. Títulos como Palavra 

e Utopia (2000), O Convento (1995) e especialmente este último O Quinto Império - 

Ontem como Hoje (2004) são carregados de informações históricas, mesmo que não 

expostas de forma explícita.  O senhor acredita que ao conhecermos a História os 

erros do passado não se repetem? 

Oliveira: Acredito que temos que investir na memória como forma de sustentação da 

História. Podemos aprender com o passado sim, porque tudo que vivemos já foi vivido 

por um ou por outro. O Quinto Império é esta história que reúne mito, religião e 

política, três coisas que se confundem. A verdade  é que não conhecemos a nossa 

finalidade neste mundo e nossa única certeza é de que todos vamos morrer. Menos o 

cinema, o cinema não vai acabar. 

 

Teorema: Seus dois últimos filmes, Um Filme Falado e O Quinto Império, tratam de 

intolerância e é inevitável inseri-los no contexto pós 11 de setembro? O senhor 

concorda com esta inserção? 

Oliveira: O último, de certa maneira, é uma continuação do anterior. Vejo em 

organismos como ONU e UNESCO representações do Quinto Império português. 

Querem uma só religião, um só comando. Religião e política são formas de poder e eles 

querem o poder. 

 

Teorema: E de preferência que se fale a mesma língua... 

Oliveira: A mesma língua... 

 

Teorema: Em Um Filme Falado o elenco é composto de atores de várias 

nacionalidades, como a francesa Catherine Deneuve, o americano John Malkovich, 

a grega Irene Papas, a italiana  Stefania Sandrelli, todos falando a sua língua. Qual 

o papel da língua para a autonomia dos povos? 

Oliveira: Neste caso sou obrigado a repetir um poeta que certamente conheces, 

Fernando Pessoa: Minha pátria é minha língua. E vocês, brasileiros, devem se orgulhar 

da sua língua, que é diferente de Portugal. E é com esta língua, adaptada da nossa, mas 

que foi se distanciando, que os brasileiros produziram magníficos poetas. 

 

Teorema:  Mas, em alguns setores, há uma certa resistência à influência do 

português falado no Brasil que é passado pela novelas da Rede Globo, não é? 

Oliveira: Pode ser, alguns intelectuais mais nacionalistas. Mas na minha casa mesmo 

não há esta resistência. Minha esposa, Maria Isabel, vê as novelas brasileiras todos os 

dias e eu dou uma olhada às vezes. Não vejo problema. 

 

Teorema: Por que o senhor prefere às palavras à imagem? 

Oliveira: Há um filósofo grego que disse: a alma não pode pensar sem uma imagem. E o 

inverso acontece: ao vermos uma imagem, temos uma idéia! Um outro filósofo dizia: as 

palavras servem para explicar o pensamento e o pensamento é o retrato das coisas dos 

homens. Gosto de palavras e não vejo porque não usá-las. O cinema é feito de sons e 

imagens e nunca ninguém diz: aquele filme tem imagens demais! Mas, no entanto, 

dizem que tem muitas palavras... O importante é que palavras e imagens tenham 

unidade e ao mesmo tempo autonomia. 

 

Teorema: A propósito da língua, que se faz com palavras, o senhor começou a 

filmar na época do cinema mudo, como fazia com a ausência de palavras? 



Oliveira: Vou ao cinema desde os 6 anos, portanto, vejo filmes há 90 anos, e desde o 

cinema mudo o cinema convive com a palavra. O cinema é herdeiro do teatro e da 

ópera, onde a palavra é absolutamente necessária. Engana-se quem pensa que o cinema 

mudo não tinha palavras. Tinha e muitas, só que não tinham som, apareciam nos 

intertítulos. 

 

Teorema: O senhor já teve oportunidade de filmar com grandes atores, do mundo 

todo. Afora os já citados, há Marcello Mastroianni, que rodou com o senhor 

Viagem ao Princípio do Mundo (1997), por sinal o último filme dele. Como foi 

trabalhar com ele? 

Oliveira: Ele era um ator muito simples, muito modesto, fazia tudo o que eu sugeria 

como se fosse um ator principiante. Conversávamos bastante sobre os diálogos, mas ele 

em geral seguia o texto. 

 

Teorema: O senhor admite o improviso como método? 

Oliveira: Deixo uma margem para o improviso quando ensaio. O suficiente. 

 

Teorema: O senhor usa computador para escrever seus roteiros? 

Oliveira: Sim, há muito tempo. Costumava usar uma máquina de escrever, mas era um 

transtorno quando errava. O começo com o computador não foi fácil, perdi muitos 

textos, tive que reescrever alguns. Mas não se compara a vantagem de um para outro. 

 

Teorema: Como é seu processo de criação em relação ao roteiro? 

Oliveira: Muito simples. Vou escrevendo. Às vezes tomo notas em papéis dispersos. Às 

vezes levanto à noite para tomar estas notas e não esquecer das idéias. Às vezes 

conversando com minha mulher me vem alguma inspiração. Ela gosta de ler estes 

livrinhos de pensamentos – como aquele da alma que não pode pensar sem uma 

imagem.   

 

Teorema: O senhor faz muitas versões de um roteiro? 

Oliveira: Faço muitas até chegar à versão final, mas quando vou para a filmagem não 

uso o roteiro. Não preciso mais dele.  

 

Teorema : O senhor tem projetos em andamento para outros filmes? 

Oliveira: Sim, sempre tenho. Não posso parar. 

 

Teorema: E o senhor consegue investidores para seus filmes com facilidade? 

Oliveira – Infelizmente não, porque meus filmes não são comerciais. Nisto me igualo 

aos cineastas principiantes: tenho a mesma dificuldade que eles para conseguir dinheiro. 

 
 


