
HISTÓRIA DO CINEMA PORTUGUÊS (CÓDIGO 51017)

Indicadores de resposta 

P-fólio normal

Data da realização da prova: 8 de julho de 2010

I PARTE

(6 valores)

Observações:

- Listam-se sob a forma de tópicos algumas das respostas possíveis/ desejáveis; 

meramente considerados como indicadores que balizam as mesmas e sem qualquer 

pretensão de tratamento exaustivo.

- Recordamos que o p-fólio está cotado para 12 valores.

- Para além dos conhecimentos demonstrados, conforme se dá conta no próprio 

enunciado, a correcção desta prova tem em consideração o nível da expressão escrita, a 

fluência, a riqueza e a adequação do vocabulário usado, a correcção linguística e a 

qualidade comunicativa, a ausência de paráfrase, a capacidade de objectividade, de 

síntese e de organização do discurso.

Pergunta 1:

Cotação: até 3 valores.

A resposta a esta questão deveria:

- começar por comentar o sentido da expressão dada, contextualizando e caracterizando 

o cinema feito na época, ilustrando pontos de vista com exemplos de fitas vistas e/ou 

estudadas.
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- comentar a aproximação intencional do cinema face ao público; propósito de ir ao 

encontro das suas expectativas, do gosto entretanto desenvolvido, das tendências de um 

cinema que se queria mais ‘comercial’/ atractivo, que se tornava isento (mas não 

alienado) do ponto de vista exclusivamente político - ideológico, que procurava a ficção 

para contar histórias comuns, mas também entreter/ divertir os espectadores.

O período imediatamente pós revolucionário deixara marcas indeléveis no cinema que 

então se produziu, tendo preferido a adopção de um registo documental, movido por 

desígnios próprios, porém já ultrapassado nos anos 80.

- recorrer a alguns exemplos de filmes notáveis / bem ilustrativos do espírito de época 

(cf. “Linhas de leitura 4” e/ou Prado Coelho, obra citada na bibliografia)

Pergunta2:

Cotação total: até 3 valores.

A resposta a esta questão deveria:

- estabelecer o confronto entre o cinema português da década de 60 e o da década 

seguinte; correlacionando, respectivamente, a emergência do ‘primeiro’ cinema novo, 

rudimentar, incipiente, das primeiras fitas que tentaram marcar uma diferença de atitude 

/ uma certa crítica judicativa como D. Roberto, Verdes anos ou Belarmino (e não tanto 

inovação técnica) com o cinema saído dos ‘anos Gulbenkian’.

Este último perfilha claramente outras orientações estéticas e formais, ao mesmo tempo 

que beneficia de algum apoio (como financiamento, bolsas de formação para os 

técnicos, etc.); em suma, o cinema reabilita-se, perseguindo sem hesitações o desejo de 

renovação. Intrínseca e polemicamente comprometido com a representação da realidade 

(mesmo quando o fazia de forma velada e/ou subjectiva, sobretudo nos primeiros anos 

da década que foram, ainda, anos de censura), ‘mostra-se’ laboriosamente inovador do 

ponto de vista da linguagem utilizada, das temáticas tratadas, experimentando novas e 

diferentes formas de contar a vida, em Portugal, num período histórico já de si polémico 

e controverso..
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- Entre os múltiplos exemplos de filmes a referir ilustrativos da renovação empreendida 

na década de 70, poderiam figurar os de Fonseca e Costa, Fernando Lopes, César 

Monteiro, Manoel de Oliveira e/ou os da dupla notável, no plano do documentário, 

António Reis, Margarida Cordeiro, entre outros.

II PARTE

Pergunta única:

Cotação total: 6 valores.

A resposta a esta questão, sob a forma de um comentário pessoal, deveria:

- comentar o sentido da afirmação de Roberto Nobre a propósito daquilo que designou 

por «invasão francesa» de cineastas – até 2 valores;

- identificar alguns realizadores abrangidos pela designação dada, explicando por que 

razão/ razões se deslocaram a Portugal e o lugar por eles ocupado no contexto do 

cinema nacional – até 2 valores;

- destacar os códigos cinematográficos mais relevantes /operativos ou que se revistam 

de maior significado e reforcem as potencialidades narrativas do cinema mudo – até 2 

valores.

Indicações de Resposta:

O comentário poderia / deveria focar e desenvolver, sempre devidamente justificados os 

seguintes aspectos:

- delimitação do grupo de cineastas em questão: os 3 franceses, Georges Pallu, Maurice 

Mariaud e Roger Lion (e, eventualmente, na qualidade também de estrangeiro, o 

italiano, Rino Lupo, contemporâneo daqueles, uma vez que os seus destinos se 

cruzaram em Portugal).
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Roberto Nobre corrobora com a referida afirmação que o objectivo proposto para a 

época, fazer fitas genuinamente portuguesas, foi alcançado, sendo que os cineastas em 

causa, mesmo revelando óbvias diferenças (qualitativas) entre si, souberam interpretar 

com legitimidade os desígnios ‘impostos’, tornando as fitas realizadas tão portuguesas 

quanto as que saíram das mãos de cineastas nacionais, senão mesmo mais.

- A importância da actividade exercida por estes cineastas em Portugal foi considerável 

na medida em que eles representam a maior fatia do cinema silencioso feito entre nós 

nos anos de 1919 a 1924.

Muito embora fossem relativamente ignorados no país de origem, talvez por nessa 

altura ter havido um grande incremento na produção cinematográfica francesa, com 

inúmeros realizadores que se notabilizaram pelos filmes feitos, foi aqui que se 

‘celebrizaram’.

Convidados por empresários portugueses da ‘indústria’ cinematográfica, do Porto e 

também de Lisboa, que os foram buscar a Paris, pela experiência que teriam, assinaram 

contratos bastante vantajosos sob a condição de fazerem filmes exclusiva/ 

‘genuinamente portugueses’ que alargassem o conceito de nacionalidade, projectando e 

dando a conhecer o país no resto da Europa, ao que, sem resistência, prontamente se 

submeteram.

A imprensa cinematográfica existente à data consolidou/ confirmou a necessidade do 

cumprimento desta condição promovendo/ acolhendo com entusiasmo nos diversos 

periódicos em circulação este tipo de fitas. A realização de longas metragens passou 

então a ser uma realidade entre nós.

- Entre os ‘ingredientes’/motivos tipicamente portugueses destacam-se

 as paisagens naturais que todos estes cineastas ( mas não só) foram buscar 

invariavelmente ao norte de Portugal, à região entre o Douro e o Minho, 

normalmente fotografada por técnicos também franceses que assinam tantos 

desses filmes de época;
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 a paisagem arquitectónica, os monumentos e todo o património artístico que se 

impunha mostrar, sobretudo se evocativo de grandes feitos empreendidos, e, 

ainda,

 os costumes e as tradições culturais, de que as inúmeras desfolhadas, as festas 

nos adros das igrejas , os bailaricos e os trajes regionais são bons exemplos e 

claros indícios da valorização feita nessas fitas do povo enquanto essência 

‘genuína’ da nação.

A propaganda tornava-se já por esta altura uma missão do cinema que se prolongaria, 

aliás, (com requinte) nas três décadas seguintes, explorando invariavelmente o pitoresco 

(em imagens tantas vezes estereotipadas/ de ‘bilhete postal’) em prejuízo da 

continuidade narrativa, interrompendo-a, e vulnerabilizando assim certos momentos de 

alguns destes filmes. Também neste sentido eles foram “tão portugueses” como os 

vindouros, nas décadas seguintes.

- de entre os vários recursos usados que realçavam aspectos narrativos (em consonância 

com outros códigos estritamente cinematográficos como a iluminação, o tipo de 

montagem, a natureza dos planos) destaca-se, por exemplo,

 o uso de tintagens (pintura do negativo com cores) cuja intenção era destacar os 

momento mais dramáticos da história (em tons avermelhados), ou a súbita 

introdução dos tons frios / escuros /azuis ou verdes/ que representavam o cair da 

noite e com ela a introdução de algum ‘suspense’ / inquietação a interpelar o 

espectador. Por vezes , consoante a circunstância das projecções, o efeito era 

complementado por um acompanhamento musical que reiterava esses momentos 

cruciais da história;

 também os intertítulos / legendas serviam a intencionalidade narrativa, que essas 

fitas naturalmente também tinham, facilitando ao espectador o entendimento da 

história. Surgem muitas vezes grandes planos de cartas (manuscritas) / bilhetes 

que cumprem igualmente essa função;
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 a mímica gestual dos actores era muito acentuada/ valorizada, e daí a recorrência 

aos planos de rosto ou americanos para veicular sentimentos ou situações 

dramáticas múltiplas, consoante o desenrolar da acção, e colmatando a ausência 

dos diálogos (que eram ditos mas não ouvidos).

A estas indicações de resposta podem acrescentar-se outras observações pertinentes que 

os estudantes façam e que justifiquem ser consideradas.

FIM


