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A ‘ARTE POÉTICA’ DE MANUEL GUIMARÃES 

Leonor Areal1 

 

 

Resumo: Manuel Guimarães (1915-1975) esteve esquecido da história do cinema por 
longos anos. São recentes os diversos textos e estudos publicados que vieram 
recolocar no lugar certo a importância do seu contributo para o cinema português, 
nomeadamente a sua filiação na corrente neo-realista2, o seu combate estético e 
ideológico e o sacrifício que lhe foi infligido pela Censura. Estamos hoje em 
condições de perceber melhor o seu percurso como homem do seu tempo e a sua 
originalidade como artista. Em diversas entrevistas que deu, Guimarães procurou 
sacudir os chavões que o confinavam a um território ideológico balizado pelas 
etiquetas do neo-realismo. Porque a sua ambição era essencialmente de procura de 
uma expressão artística genuinamente pessoal; a criação de um “cinema de expressão 
português” e a busca de novas formas de linguagem, aquilo que ele designa como 
“movimento estático ou estático em movimento”, bússola estética que o acompanha do 
primeiro ao último filme. Este é o desiderato que hoje incluímos na expressão 
baziniana de “plano-sequência”, mas que se afigurava de difícil execução quando se 
trabalhava com escassos meios financeiros e ainda mais curtos recursos técnicos, e 
sofrendo numerosos cortes e amputações da censura. Este artigo procura definir a “arte 
poética” deste cineasta, renovada à luz de uma abordagem que tem por referência a 
chamada “teoria dos cineastas”. 
Palavras-chave: Manuel Guimarães; Neo-realismo; Arte Poética; Plano-sequência; 
Movimento Estático; Teoria dos Cineastas. 
Contacto: leonor(ponto)areal4(arroba)gmail(ponto)com 
 
 
1. Um neo-realismo poético 

O cinema de Manuel Guimarães será poético no sentido de uma sensibilidade à 

flor da pele, uma visão peculiar, uma expressão lírica inconfundível, como foi 

relevado por alguma crítica e corroborado pelo autor; assumindo uma figuração  

vocacionada, creio, para a composição psicológica de personagens vivendo um 

conflito interior. Este lirismo, que se exprime por um sentimento fatalista, por vezes de 

grande crueza, entrelaça-se num humanismo esperançoso que se concilia com um 

retrato social de inspiração neo-realista. A atenção especial aos problemas humanos e 

                                                 
1 Leonor Areal publicou em 2011 a tese de doutoramento Cinema Português – Um país imaginado; 
prosseguiu a investigação de pós-doutoramento “As Imagens Proibidas” sobre censura ao cinema 
português, enquanto bolseira da FCT. Realizou em 2015 o documentário “Nasci com a Trovoada – 
Autobiografia póstuma de um cineasta” sobre Manuel Guimarães.  
2 Ver Torres, 2015. 
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sociais, levantada nos seus filmes, incide sobre personagens marginais inseridas em 

submundos sociais – que o restante cinema português da mesma época pouco retrata. 

 Todavia, aqui tomaremos a expressão “arte poética” no sentido aristotélico,  

entendida como conjunto de valores poéticos, estéticos e técnicos, que orientam um 

modo de fazer arte. Em cinema, esta noção converge numa abordagem como a da 

Teoria dos Cineastas, considerando que “um filme pode ser compreendido como ato 

de teoria”, na medida em que, segundo Aumont, 

 

“todo o filme é um ato – mas um ato poético. É na qualidade 

de ato de invenção, ato de pensamento e de criação que, em última 

análise, um filme pode evocar, imitar ou chegar perto da teoria” 

(2008, 31).  

 

Assim, é possível gerar uma “relação entre o trabalho figurativo e a potência 

teórica inscrita nas obras fílmicas”, conforme assinalam Guimarães e Veras (2016, 16-

17), salientando o carácter “plástico” e “movente” da figuração no cinema. 

 

2. A palavra ao autor 

A generalidade dos cineastas não costuma desenvolver teoricamente os 

conceitos e os modelos que aplica no cinema; o seu trabalho é propriamente recriar, 

transformar e inventar essa linguagem simultaneamente mimética e reflexiva, 

descobrindo-a intuitivamente para depois a sistematizar – não em teoria, mas pela 

prática. A teoria dos cineastas, precisamente, procura fundamentar-se nas ideias e 

conceitos verbalizados pelos cineastas, bem como nos traços e intenções expressas nas 

obras, constituindo um pequeno modelo estético, ideológico ou ontológico que cabe ao 

analista confrontar criticamente. Assumindo que “um cineasta não pode evitar a 

reflexão sobre os atos artísticos”, Penafria, Graça e Baggio defendem que  

 

“todo o cineasta desenvolve ideias e conceitos sobre o seu 

fazer artístico e sobre as suas obras, em um percurso que pode ser 

investigado em busca de compreensão teórica sobre tais ideias e 

conceitos” (2015: 23). 
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Manuel Guimarães deixou-nos alguns curtos apontamentos sobre o que seria o 

seu método de criação, a sua arte, a sua ambição. Numas notas autobiográficas surge 

assim manifesta a sua ambição artística:  

 

“Tinha eu 26 anos e já andava metido nestas coisas do cinema. 

(...) Nessa altura, apesar das dificuldades em que vivia – já com 

mulher e filho – tudo eram esperanças e eu iria realizar algo de novo, 

pois tinha na cabeça ideias que Chaplin jamais poderia criar. Viraria 

tudo do avesso. Tudo estava mal. Eu iria criar uma nova dimensão – a 

linguagem cinematográfica, dizia eu, que transformaria o estático-

estático em estático-em-movimento. É uma coisa confusa. Eu, hoje 

mesmo, o creio, mas sei que, naquele tempo, eu tinha disso uma ideia 

especial, nada abstracta, antes muito concreta. E assim por diante...” 3 

 

Este desejo de um cinema próprio e diferente – revolucionário mesmo – 

podemos situá-lo nos anos 30 e 40 do século XX, ainda o futuro cineasta não 

conseguira entrar no meio profissional do cinema4. Sendo estes apontamentos 

manuscritos, poderemos considerá-los mais do que um devaneio de juventude? Será 

que alguma vez esses sonhos se puderam concretizar no cinema que fez? Terá ele 

mantido esses ideais artísticos? Ora, parece que sim. Pois, curiosamente, numa 

entrevista que dá em 1974 sobre o seu último filme – Cântico Final, o tal que ele não 

conseguiu chegar a acabar de montar – Guimarães volta a falar da mesma ideia: 

 

“O cinema e a literatura expressam as coisas de forma 

diferente. (...) O filme expressa-se por imagens. O diálogo surge 

quase como secundário. Não será um filme de acção exterior, mas de 

intensa interioridade, retrato de personagens que se debatem com 

problemas da vida-morte-instante-eternidade. Esteticamente visa 

relacionar o estático em movimento ou movimento estático. O 

cinema permite-nos conjugar esses dois elementos”.5 

                                                 
3 Manuscrito intitulado “Nasci com a Trovoada”, existente no espólio de Dórdio Guimarães na 
Biblioteca Municipal e Arquivo Regional de Ponta Delgada, com a referência DG-673-5. 
4 Guimarães relata que por duas vezes (em 1935 e 1938) passou temporadas em Lisboa, tentando 
introduzir-se no meio do cinema, que na época circulava pela Tobis. Só em 1942 consegue participar 
num primeiro filme, Aniki Bóbó de Manoel de Oliveira, rodado no Porto. 
5 Entrevista s.d. concedida a João Alves da Costa,  Diário Popular, em 1974. 
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Podemos assim deduzir que esta aspiração o acompanhou ao longo da vida e de 

uma carreira de 25 anos. E que, portanto, deveremos encontrar vestígios desse desejo 

nos seus vários filmes – indagação que este artigo enceta por meio da análise fílmica.  

 

3. Análise fílmica 

O conceito de “movimento estático”, sendo um oxímoro, na expressão 

alternativa “estático em movimento” revela o paradoxo onde, para lá da contradição 

aparente, surgem duas facetas opostas mas compatíveis. Ponderando as suas 

possibilidades, variações e combinatórias infinitas, é seguro dizer-se que algo se move 

enquanto algo permanece estático.  

Formulei uma primeira hipótese de análise – a de que o movimento decorreria 

do movimento da câmara – para observar os filmes sob este prisma. Assim, fiz um 

levantamento – nas primeiras quatro obras ficcionais – das imagens onde há 

movimentos de câmara. Tomei ainda como pressuposto que, como os movimentos 

simples – panorâmica e travelling – não eram já novidade à época, outra seria a 

aspiração de Guimarães. Escolhi então apenas os planos-sequência, ou seja, os 

movimentos compostos contendo dois ou mais movimentos simples;6 dos quais 

encontrei numerosos exemplos, que compilei e contabilizei.7 Primeiro passo para 

testar a suposição de que nesse movimento se revelasse a vertente “estática”, 

averiguação que prossegui pela análise desses planos.  

Nas duas primeiras obras – O Desterrado e Saltimbancos – os planos-

sequência surgem nas seguintes situações: o ponto de vista subjectivo de uma 

personagem sobre o que a rodeia; a personagem em contemplação ou introspecção 

em voz off; momentos de silêncio, situações sem palavras, ou com escassos diálogos, 

onde a atenção converge sobre a personagem que escuta. Aqui, o movimento da 

câmara traduz, de uma forma ou outra, a interioridade de uma personagem; sendo 

efectivamente um movimento de cariz subjectivo e expressivo. Os planos-sequência 

                                                 
6 Nesta análise, considerei apenas os planos compostos de movimentos diferentes; omitindo aqueles em 
que o segundo movimento apenas inverte o primeiro.  
7 O Desterrado (1949) apresenta 10 planos compostos, todos eles em interiores, no conjunto perfazendo 
4'51” (num total de 27 minutos da película); Saltimbancos (1951) apresenta 23 planos compostos, 9 
deles em exteriores, perfazendo 14'43” (num total de 92 minutos que tem o filme); Nazaré (1952) tem 
42 planos compostos, 21 deles em exteriores, incluindo na areia e no mar, perfazendo 21'35” (num total 
de 84 minutos); Vidas sem Rumo (1952-56) tem apenas 7 planos compostos, 2 deles exteriores, 
perfazendo 4'27” (no total 73 minutos). Em alguns casos, considerei o plano integral filmado, apesar de 
incluir alguns inserts.  
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conciliam, pois, o movimento da câmara com a expressão interior – estática, 

contemplativa, pensativa – das personagens.  

Assim, a expressão “movimento estático” significa muito mais do que o simples 

“plano-sequência” que tomei como hipótese de trabalho. Ela implica outros níveis 

fenomenológicos para além do movimento; existe numa tensão que opõe o mundo 

interior ao mundo dos outros; expondo um conflito interior, a nível da  psicologia das 

personagens. Além destes, os planos de movimento simples, muito frequentes, têm 

geralmente uma função de intensificação emotiva8; os planos fixos, mais comuns, 

cobrem a generalidade dos diálogos ou os movimentos de cena. 

Em Nazaré o número de planos-sequência cresce consideravelmente, cobrindo 

tanto cenas intimistas como cenas dialogadas, onde o jogo dos actores não sofre 

interrupções. Sendo um filme que integrou a população local, podemos supor ainda 

que a cena filmada na sua inteireza facilitaria a condução da acção, para além das 

opções estéticas a priori. Note-se que variados movimentos são executados sobre 

areia, um ou outro sem tripé, e vários no mar (dentro de barcos). E são 

numerosíssimos os pequenos movimentos simples, variados travellings e muitas 

panorâmicas. Como se o realizador expandisse o seu modelo de movimento até às  

máximas possibilidades. 

Em Vidas sem Rumo, curiosamente, a presença de planos de movimento composto 

diminui consideravelmente; todavia, o realizador apura o movimento das personagens 

dentro do quadro, numa mise-en-scène muito elaborada. Também aqui a sua expressão 

“estático em movimento” se ajusta plenamente ao plano fixo com movimento interior. 

Se esta opção se deveu a uma evolução no seu idioma cinematográfico, ou a outras 

circunstâncias práticas, como os meios técnicos limitados ou os cortes de quase metade 

do filme que o obrigaram a refilmar outras tantas cenas – será difícil saber. É certo que é 

um filme com muita montagem e uma découpage criteriosa.  

 

4. Um “cinema português de expressão” 

Esta descoberta analítica conduz-nos a outra pista já conhecida, mas para a qual 

não tinha ainda vislumbrado uma tradução concreta. Acerca de Vidas sem Rumo, diz 

Guimarães: “Considero que este filme teria sido o ‘salto’ para um cinema português de 

                                                 
8 Haveria também que fazer-se uma leitura destes planos à luz da nova interpretação do conceito de 
“movimento estático” que aqui ganhou corpo. 
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‘expressão’”.9 Tomando este conceito de “cinema de expressão” como sua bússola 

estética, inferimos que provavelmente ele se relaciona com aquele desejo mais formal 

do “estático em movimento” ou “movimento estático”. Mas vai mais longe, pois este 

“cinema – português – de expressão” é tido como proposta para um novo modo de 

expressão cinematográfica portuguesa. Além de uma maneira de ver, intuir e exprimir 

que seria portuguesa10, Guimarães apostava num “salto” estético no cinema nacional 

da sua época. Um avanço qualitativo em relação aos cineastas anteriores: 

 

“Os quatro primeiros filmes que realizei, considero-os um 

pequeno marco na história do cinema português. Embora não 

conseguidos totalmente, mesmo assim, foram um caminho que 

apontei para um verdadeiro e autêntico cinema nacional”.11 

 

5. O estado da arte nos anos 40 em Portugal 

Regressemos ao cinema dessa época na tentativa de compreender, no contexto 

português, que originalidade poderia ter aquela proposta; para vermos o que fizeram – 

em termos de movimento de câmara – os cineastas contemporâneos de Guimarães; em 

particular a geração ligeiramente mais velha, a que pertenciam Leitão de Barros, Jorge 

Brum do Canto, António Lopes Ribeiro e Manoel de Oliveira. Também eles usavam a 

panorâmica e o travelling, mas ocasionalmente, sempre em estúdio. Movimentos 

compostos (planos-sequência) são inexistentes, por exemplo, em Chaimite (1952) de 

Jorge Brum do Canto.  

Escusado seria dizer que o cinema francês, alemão, italiano ou americano não se 

coibia de usar o plano-sequência com toda a magnitude que o cinema clássico no seu 

auge permitia. E Guimarães inspirava-se naturalmente nos mestres do cinema mundial. 

Mas precisamente, esse recurso implica meios técnicos que em Portugal escasseavam.  

Estamos a falar de um país onde se filmava com equipamento obsoleto e 

defeituoso; onde não havia dinheiro para fazer filmes – e se faziam, naquela época, 

uma média de cinco longas-metragens por ano; estamos a falar de um autor que para 

                                                 
9 Entrevista ao Diário de Lisboa (suplemento Êxito), 22-10-1963.  
10 Aqui, tendo a discordar das minhas palavras de há dez anos, onde interpretei este desígnio pela sua 
vertente lírica, mais do que cinematográfica: “Esse cinema de expressão sugere-nos uma visão 
sentimental e poética, um olhar sobre as margens da sociedade, e a função da arte como instrumento de 
redenção e bondade; em suma, um humanismo essencial que se sente, em todas as suas obras” (Areal 
2011 (1), 309).   
11 Entrevista s.d. ao Diário de Lisboa, 1972. 
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fazer cinema independente – independente esteticamente, livre de pressões comerciais 

– teve que produzir os seus primeiros filmes em cooperativa: Saltimbancos, sem pagar 

aos actores e técnicos, Nazaré também em cooperativa, Vidas sem Rumo igualmente; 

numa época onde não se podia facilmente pôr ao ombro a câmara, cuja movimentação 

exigia rodados e maquinistas.  

Estamos a falar dum cinema que só existiu por milagre; um cinema que podia 

nem ter existido sem esse milagre; um cinema mesmo que nunca existiu senão em 

sonhos; desse cinema que não existiu, apesar de tudo sobraram alguns indícios do que 

seria uma arte do movimento estático, “à moda do Minho” – o que em tempos era uma 

expressão que queria dizer “sem dinheiro”!12 

 

6.  A teoria à época 

Apesar de estas questões terem sido mais que discutidas e elaboradas na longa 

vida centenária que o cinema tem, importa lembrar que nos anos 40 e 50 o movimento 

em cinema se designava com os bem conhecidos dois termos que fazem parte do 

vocabulário básico – ou clássico – do cinema: a panorâmica, movimento mais fácil (a 

câmara roda sobre o seu eixo); o travelling, mais complicado (implicava rodas, carris 

ou gruas).13 Fui então pesquisar o que escreviam os teóricos portugueses nessa época. 

Num livrinho de José Ernesto de Sousa, A Realização Cinematográfica, publicado em 

1957,14 nunca o movimento composto aparece referido.15 Noutro livro português desse 

ano, As Máquinas e o Estúdio, Manuel Ruas refere, além dos movimentos de câmara 

simples, um outro tipo de movimento que ele chama de “trajectória”: “A câmara deve 

poder virar-se para todos os lados e mover-se, em panorâmica, “travelling” ou 

trajectória, em todas as direcções” (Ruas 1957, 37). Pode então deduzir-se que 

“trajectória” seria a expressão usada na época em contexto profissional e coloquial; 

um termo técnico que podemos considerar como equivalente do “plano-sequência”.16 

                                                 
12 “'Lotação Esgotada' estreia em Lisboa – Novo filme português feito à moda do Minho”,  A Capital, 
11-5-1972. 
13 Clarifique-se que nesta época ainda não havia objectivas zoom, capazes de fazer variar a lente ângular 
e o enquadramento. 
14 Texto anteriormente publicado na revista Plano Focal em 1953.  
15 Também António de Macedo, na obra A Evolução Estética do Cinema (1959), apenas refere os dois 
movimentos simples.  
16 Na planificação de Nazaré, o realizador assinala discursivamente cada movimento de câmara ou de 
personagem que integra um plano composto; por exemplo: “0103- M. C. - Travelling. (…) A Câmara 
vai avançando. (…) A Câmara detém-se em P.M. Travelling. (…) A Câmara desloca-se para a direita, 
sempre enquadrando o grupo. (…) A Câmara avança rápida até MANUEL, que fica em P.M. (...)”. 
Etc... (Planificação “aprovada pela Comissão de Censura”, existente na Cinemateca Portuguesa.) 



75 
 

Note-se que a expressão “plano-sequência” foi inventada por André Bazin, em 

artigos publicados entre 1950 e 1955, e compilados em livro em 1958, em França. Em 

língua inglesa são usadas as expressões long-take, long-shot ou tracking shot – mas 

sem a identidade estética que Bazin lhe encontrou nessa descoberta teórica.17   

O plano-sequência, todavia, não depende apenas do movimento da câmara. O 

movimento pode estar fora da câmara, no movimento das personagens dentro do 

espaço cénico e na relação ao quadro compositivo: é a chamada mise-en-scène. A 

câmara pode ser estática – e ver passar o movimento diante de si. Sendo esta a 

situação elementar de todo o cinema (que desde o nascimento se descobriu como 

movimento na imagem ou imagem em movimento), teremos um plano-sequência 

quando formos obrigados a decompor esse plano nos seus movimentos parciais, se 

quisermos representar em storyboard a sua composição pictural. Este tipo de plano 

composto com câmara estática tira partido frequentemente da profundidade do campo; 

sendo composto de movimentos de personagens em diferentes escalas, dentro do 

quadro. Para este tipo de plano-sequência estático propus a expressão equivalente de 

“sequência-plano”, variante imóvel do plano-sequência18. Neles coincidem o tempo 

diegético com o tempo real; adquirindo uma unidade de espaço e tempo que privilegia 

a integridade da performance dos actores. 

Os elementos atrás mencionados permitem contextualizar a obra de 

Guimarães, contrastando com o cinema português coetâneo; e demonstram a 

novidade dos seus movimentos cinematográficos, salientando a originalidade dos 

conceitos por ele formulados.  

 

7. Teoria dos cineastas 

Concluindo, gostaria de reafirmar a inscrição desta análise na abordagem 

proposta pela teoria dos cineastas; à luz da qual, podemos verificar a consistência da 

                                                 
17 O plano-sequência torna-se quase uma inevitabilidade quando chegamos à era da câmara ao ombro – 
tipicamente o cinema de Jean Rouch nos anos 50 e todo o cinema directo/cinema-verdade que dai 
decorre – até aos nossos dias, é claro. 
18 “A expressão sequência-plano pode definir-se sucintamente como uma variante do plano-sequência, 
onde em vez de se mover a câmara, se movem as personagens em relação à câmara, criando uma 
variação de movimentos e escalas que a mise-en-scène define. (...). É o que outros chamam 
simplesmente plano-fixo, mas é mais do isso, efectivamente, pois nesse plano imóvel pode acontecer 
toda uma cena” (Areal 2011 (2), 228). “A sequência-plano, tal como o seu correlativo plano-sequência, 
designam assim os pólos extremos das possibilidades formais contidas essencialmente no facto de não 
haver interrupções: a sequência-plano é o pólo correspondente ao movimento de câmara nulo ou 
mínimo; o plano-sequência preenche toda a gradação de situações até ao movimento máximo da 
câmara” (Areal 2011 (2), 286). 
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relação entre as palavras e a prática cinematográfica de Guimarães; assim 

correspondendo aos critérios definidos por Aumont (2004, 10-11), a saber: a 

coerência; a novidade, considerando a época e o contexto artístico (português); e a 

pertinência ou aplicabilidade do conceito de “movimento estático” ou “estático em 

movimento” à obra do seu autor. E ainda, respeitando dois critérios complementares, 

definidos por Penafria et alli (2015, 333): a evidência, que reside nos filmes 

analisados; e a originalidade de um olhar autoral, que aqui foi salientada.  

Por fim, surge a pergunta: terá Manuel Guimarães sido um percursor, em 

Portugal, da estética do plano-sequência? Diante da evidência das imagens, não 

podemos negar-lhe essa palma. 
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