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Resumo: Análise sobre o cinema e os poderes 
constituídos, particularmente em Portugal, tendo 
em conta a evolução normativa e a sua influência e 
condicionamento quanto à liberdade artística.
Especulação hipotética sobre a circunstância do 
financiamento público do cinema constituir uma 
forma de controlo e condicionamento, ou, pelo 
contrário, ser condição necessária para a liberdade 
artística.
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1. Introdução
Com este artigo pretende-se fazer uma breve 
reflexão sobre a relação entre o cinema e os 
poderes constituídos, especialmente em Portugal, 
analisando a evolução normativa do quadro 
legislativo nacional e as limitações que, por essa 
via, quer a liberdade artística quer a liberdade de 
expressão através do cinema sofreram. 
Como último objectivo destas linhas propomo-nos 
tentar ensaiar uma resposta sobre se a questão 
do financiamento público do cinema constitui, 
ele próprio, uma derradeira forma de controlo ou 
se, pelo contrário, constituirá a única forma de 
assegurar a liberdade criativa.

2. Da Emergência dos Regimes Totalitários ao 
Macartismo
No espaço que medeia as duas guerras 
generalizadas na europa começam a ganhar 
relevo público e político correntes ideológicas 
até aí minoritárias, mas que viram na ascensão 
dos movimentos doutrinários socialistas uma 

oportunidade política para, por um lado, se 
assumirem enquanto alternativa de organização 
social e exercício do poder e, por outro, utilizarem 
instrumentos de organização política (o partido) e 
mobilização de massas (a agitação e a propaganda) 
característicos das doutrinas leninistas para os 
seus próprios fins.
Estas correntes políticas são habitualmente 
classificadas como totalitárias porque, para além 
do exercício autoritário do poder (algo que já 
não era novidade na europa que, com apenas 
algumas excepções, vivia sob o jugo de monarquias 
autoritárias ou regimes militares com a mesma 
génese) têm uma visão global sobre a sociedade 
e os cidadãos de cariz ideológico, organizada sob 
um esquema generalizado de valores impostos por 
via institucional para orientar todos os aspectos da 
vida pública e privada.
Esta ideia do totalitarismo enquanto exercício 
do poder político “total” através do Estado foi 
formulada na década de vinte do século passado 
por Giovanni Amendola numa crítica ao fascismo 
italiano, que via como uma ditadura (autoritarismo) 
diferente das ditaduras convencionais. Um dos 
principais teóricos do fascismo, Gionanni Gentile, 
usou o termo “totalitário” para se referir à 
estrutura e fins do estado fascista: este deveria 
dispor sobre a representação total da nação e a 
orientação total das suas metas nacionais. Para 
Mussolini o sistema e estado fascista deveriam 
politizar tudo o que é espiritual e humano, daí 
resultando a sua célebre expressão “tudo no 
Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”.
Esta concepção do Estado e da sociedade exigia 
a existência de um programa político, de uma 
concepção de organização económica, de uma 
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religião, de uma moral e, para um exercício cabal 
do controlo social e disseminação dos seus 
postulados ideológicos, de uma eficaz máquina de 
propaganda.
É neste contexto da propaganda que o cinema 
aparece como um eficiente instrumento de 
manipulação de massas, tendo cedo sido 
compreendido pelos ideólogos totalitários o 
papel fundamental que poderia desempenhar na 
disseminação das suas ideias e na construção de 
uma narrativa oficial que glorificasse os feitos e 
símbolos do regime. 
Como arquétipo do que fica dito relembramos o 
papel de Leni Riefenstahl na construção da imagem 
do regime nazi e de toda a sua simbologia.
Se, por um lado, se entendeu o poderoso papel 
da imagem em movimento enquanto instrumento 
ao serviço da sua própria ideologia, também logo 
se compreendeu o perigo que o cinema poderia 
representar se usado para a combater ou, pura 
e simplesmente, para retractar a realidade como 
efectivamente ela era.  
Da compreensão deste postulado logo surgiu 
a necessidade de controlar a produção 
cinematográfica, bem como outras formas de 
comunicação ou divulgação de ideias, através de 
uma férrea censura que, de uma maneira ou de 
outra, de forma dissimulada ou larvar, enroupada 
muitas vezes como sendo a própria garantia da 
liberdade de expressão (para alguns), perdura até 
aos dias de hoje.
Este reconhecimento ao cinema do seu potencial 
de caracter subversivo, para além de dócil 
instrumento dos poderes instituídos, originou que 
não fosse só nos regimes totalitários que o seu 
controlo censório se tornasse realidade, existindo 

sobejos exemplos de democracias liberais que 
instituíram nas suas construções normativas 
formas de controlo da produção cinematográfica, 
quando não de aberta censura.
A primeira tentativa de controlo especificamente 
dirigida ao cinema ocorreu nos Estados Unidos, 
através de uma série de regras de conduta a que 
deveriam obedecer as produções de cinema, e que 
ficaram conhecidas como o código Hays.
Criado pela associação de produtores 
cinematográficos dos Estados Unidos assumiu o 
nome de um dos seus membros, William H. Hays, 
proeminente dirigente do Partido Republicano 
da época e membro da ala ultrarreligiosa e 
conservadora.
O código vigorou de 1934 (comungando do espírito 
do tempo) até 1967, quando foi substituído pelo 
sistema de classificação por idades, sistematizando 
uma série de orientações sobre o que podia 
ser mostrado, bem como o que o não podia, na 
produção cinematográfica americana. Sendo 
um código de censura, existe, no entanto, quem 
refira que também foi uma tentativa de proteger 
a produção cinematográfica americana (ou não 
fosse produto da sua associação de produtores) em 
nome de princípios da decência, já que rara era a 
película estrangeira que podia ser exibida nos EUA 
e que obedecesse aos estritos princípios do código. 
A título de curiosidade, a que mais adiante nestas 
notas daremos devido relevo, o código dispunha 
sobre regras gerais de conduta (não permitia que 
se tomasse partido pelo crime ou pelo pecado) 
eivadas de moral puritana e religiosa, bem como 
sobre pormenorizações do que devia ou não ser 
mostrado com relação ao assassínio, consumo de 
álcool e, claro, sexualidade.
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Da consideração global das suas normas emerge a 
vontade determinada de defesa de uma concepção 
de organização social, de timbre religioso e 
conservadora nos costumes, afinal uma visão 
política próxima do ideário dos republicanos 
americanos.
Foi também no âmbito do agudizar da luta 
política e ideológica no contexto da guerra fria 
que surgiu nos anos quarenta e até meados 
dos anos cinquenta o chamado Macartismo, 
consubstanciado no Comité de Investigação de 
Actividades Antiamericanas do senado dos EUA, 
principalmente nos anos de 53 e 54 quando 
era liderado pelo senador Joseph McCarthy. 
Este comité não era dirigido especificamente à 
investigação de actividades suspeitas de simpatia 
comunista na indústria de cinema americana 
mas sim na sociedade em geral, mas teve efeitos 
devastadores na produção cinematográfica. 
Com efeito, as suspeitas lançadas sobre muitos 
actores, produtores e realizadores, muitas vezes 
sem qualquer substância concreta e produto de 
rivalidades e invejas, originou a organização de 
“listas negras” de pessoas a quem era recusado 
trabalho na indústria e as condenava ao 
ostracismo.
O que distingue o Macartismo do contexto da 
censura com o código Hays é que, naquele, nem 
necessário foi codificar normas atinentes ao que 
era permitido ou não fazer, já que as normas de 
conduta e as referências de pensamento eram 
interiorizados pelos intervenientes na indústria, 
de tal forma aterrorizados pela perseguição que 
era movida aos suspeitos de simpatia com o 
comunismo que autocensuravam os seus actos e 
acções.

Importa reter esta noção da autocensura provocada 
por pressão externa, quer política quer económica, 
porque constitui, ainda hoje, uma das poderosas 
formas de controlo da criatividade e transgressão 
no domínio cultural. 
A este propósito citamos A. P. Ribeiro (Ípsilon, 
6/12/2013) “…o kafkianismo é muito associado ao 
universo de uma certa burocracia onde melhor do 
que rebelarmo-nos é sobrevivermos através da 
aceitação. Há inúmeros sósias de Gregor Samsa 
entre os nossos governantes, figuras com uma 
forma de actuar onde o que mais se destaca 
é justamente essa conjugação da letargia com 
desresponsabilização e autocomiseração”.

3. A Evolução Normativa em Portugal num 
Contexto de Censuras
A produção de cinema em Portugal seguiu de 
perto as vicissitudes que a imagem em movimento 
conhecia por esse mundo fora, especialmente as 
que ocorriam na europa.
Desde logo a compreensão da poderosa máquina 
de propaganda que a produção de cinema poderia 
constituir. Se olharmos para a evolução do 
cinema em Portugal pela perspectiva da produção 
normativa que o pretendeu regular, este desiderato 
ressalta logo do DL 23 054 de 25 de Setembro de 
1933, publicado em plena pujança do estado novo, 
em que se cria um secretariado da propaganda 
nacional e que estabelecia no seu artigo 3º alínea 
h) o cinema como um dos meios indispensáveis à 
sua acção.
Discorrendo ainda sobre a produção normativa 
sublinhamos a publicação do Decreto 13564 de 6 
de Maio de 1927, conhecido pela lei dos 100 metros 
por impor a exibição dessa metragem de produção 
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portuguesa em todas as estreias de películas, mas 
que tem especial relevância em duas das suas 
disposições. 
A primeira, no facto de impor como condição de 
apoio às artes, nelas incluindo o cinema, “que 
se acautelasse os interesses…da moral social e 
o prestígio das instituições” (Art. 4º nº 1 in fine), 
que outras não seriam que a moral e instituições 
do Estado Novo. Ou seja, o apoio à produção 
cinematográfica fica condicionado à adesão às 
matrizes que condicionam ideologicamente o 
regime.
A segunda, a circunstância de impor a censura 
aberta a películas que “atentem da moral e regime 
político e social vigorantes” bem como sobre 
as que apresentassem cenas de nudez, crimes 
e assassínios, entre outras, num afã censório 
percursor do código Hays. 
O que importa reter é que existem dois tipos de 
condicionamentos à produção cinematográfica, 
a censura aberta e o não financiamento, 
condicionamentos que se irão manter em toda a 
produção legislativa posterior, pelo menos numa 
das suas vertentes.
Assim foi na Lei 2027 de 18 Fevereiro de 1948 que 
criou o fundo do cinema, que além de reforçar 
a censura aberta condiciona o apoio financeiro 
à produção cinematográfica através do artifício 
de definir o que é o cinema português, definido 
no artigo 11 alínea c) por, entre outros requisitos, 
representar o “espírito português”. A utilização 
destas cláusulas gerais legais, além de permitir o 
arbítrio interpretativo, reforça o condicionamento 
da produção cinematográfica à adesão ao regime 
político prevalente.  
O mesmo desiderato continua presente na Lei 7/71 

de 7 de Dezembro que criou o Instituto Português 
de Cinema que, além de manter o óbvio “exame 
prévio”, faz depender o apoio financeiro à produção 
a filmes “que sejam representativos do espírito 
português”.
Poder-se-ia pensar que com a transformação 
política e mudança de regime ocorrida com o 25 
de Abril alterar-se-ia radicalmente o contexto de 
apoio à produção cinematográfica. E se em parte 
assim foi, desde logo com a abolição da censura, 
elementos houve do condicionamento à produção 
que permaneceram, os óbvios e anteriores pela 
vigência da Lei 7/71 por um longo período de 
tempo, até à publicação da Lei 42/2004 de 18 de 
Agosto. Mas mesmo a nova legislação, já produzida 
em pleno regime democrático, sub-repticiamente 
introduz condicionamentos com a mesma matriz, 
nomeadamente quando no seu artigo 3º se refere 
à “afirmação da identidade nacional, protecção 
da língua e valorização da imagem de Portugal no 
mundo”. Que distância vai desta formulação ao 
“espírito português”?
Aqui, mais uma vez citamos A. P. Ribeiro (idem), “…a 
justificação identitária não colhe. A representação 
de uma identidade é construção de um regime 
quando este escolhe e constrói uma narrativa 
sobre o seu passado, quando cria os mitos e os 
heróis mais convenientes para essa narrativa. 
Stuart Hall, Hommi Bhabha, Paul Gilroy e muitos 
outros desconstruíram estas construções 
nacionalistas o suficiente para se perceber que 
nestes formulários existe uma incultura – e não 
apenas cinematográfica – aliada a propósitos de 
criação de um cinema de (um) regime”.
Mas é na regulamentação desta mesma Lei através 
do DL 227/2006 de 15 de Novembro que melhor 
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fica ilustrada a vontade de condicionamento pelo 
controlo político, ao sujeitar, no seu artigo 6º 
nº 4, a homologação política (pelo membro do 
governo responsável pela cultura) os resultados 
dos concursos para atribuição de apoios. Todos 
sabemos as polémicas e imbróglios criados 
precisamente pela utilização desta prorrogativa 
para condicionar a criatividade da imagem em 
movimento ao momento político prevalente.
Seria de concluir que, com o amadurecimento 
da vida democrática, estes condicionamentos à 
produção fossem eliminados, até como fruto da 
própria experiência da aplicação da lei. Mas, sem 
completa surpresa se considerarmos a apetência 
dos políticos para controlo dos instrumentos de 
poder (poderíamos dizer de propaganda, ou, como 
hoje se diz, de comunicação) assistimos mais 
uma vez, com a publicação da Lei 55/2012 de 6 de 
Setembro, à consagração dos mesmos instrumentos 
de condicionamento. Logo no seu artigo 3º nº1 
alínea a) voltamos a encontrar as condições de 
“afirmação da identidade nacional, …valorização da 
imagem de Portugal no mundo” como critério geral 
para a atribuição de apoios, curiosas expressões 
que se arrastam com o mesmo sentido e função 
pelo menos desde a Lei de 1971, ou seja, desde 
a sua formulação em termos doutrinários pelos 
teóricos do neo-estado-novo (no sentido de pós-
salazarista).
Aqui chegados seria de esperar dar como adquirido 
que a interferência política num processo que é 
iminentemente de ponderação e consideração de 
critérios artísticos tivesse sido afastada com a nova 
legislação, atendendo até à polémica que o quadro 
legislativo anterior tinha ocasionado nesta matéria.
Puro engano. 

Se é certo que os resultados do concurso já não 
têm que ser homologados pela tutela política, 
pelo menos na lei (produzida na Assembleia 
da República), já na regulamentação da lei (DL 
124/2013 de 30 de Agosto, e da responsabilidade 
do governo) veio-se sub-repticiamente introduzir 
pela janela o que se quis fazer sair pela porta. 
Com efeito, o artigo 14 nº3 do referido DL impõe 
a homologação pelo membro do governo da 
tutela da composição do júri dos concursos. Ora, 
se os resultados do concurso foram afastados 
de considerações políticas já não o foram os 
responsáveis pela existência daqueles particulares 
resultados, ou seja, os membros do júri. A 
interferência política é assim mais discreta, mas 
eventualmente mais poderosa do que o era na 
legislação anterior.
Para finalizar, e citando ainda A.P. Ribeiro 
(ibidem), “…requisitos esses que são a fachada 
de uma imposição: a de um cinema nacionalista 
completamente anacrónico. Além da visão 
nacionalista e provinciana que revela, este 
regulamento pretende, com os seus processos 
burocráticos, com certeza inspirados em regimes 
autoritários, controlar”.
Chegou agora o momento de produzir algumas 
reflexões sobre a questão a que inicialmente nos 
propusemos ensaiar uma resposta, qual seja a 
de saber se o financiamento público do cinema 
constitui um instrumento de liberdade artística ou 
de condicionamento da liberdade de expressão 
através da imagem em movimento.
Paradoxalmente parece-nos que a resposta pode 
ser positiva e negativa ao mesmo tempo. 
Positiva se pensarmos que, no caso específico 
de Portugal, a não existência de uma indústria 
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cinematográfica e a cumulativa ausência de 
financiamento público, mais do que condicionar, 
pode ocasionar a falta de oportunidades de 
produzir qualquer trabalho cinematográfico. 
Efectivamente sem público pagante (em número 
suficiente), sem receitas e sem fluxo de dinheiro, 
não existirá uma actividade independente do 
estado que gere as receitas necessárias à produção 
de cinema. Sendo este o “estado da arte” em 
Portugal, parece que se revela indispensável o 
apoio público, via orçamento do estado, para que 
se possa continuar a produzir cinema.
Nesta vertente o financiamento público constituirá 
uma necessidade da liberdade artística, até porque 
nunca existirá liberdade de coisa nenhuma se não 
existirem os meios para que o próprio objecto 
exista.
Mas também será negativa, como visto, porque 
o apoio vem sempre com um preço, e colocará 
sempre ao criador a acomodação ou não ao preço 
a pagar, que poderá ter diversas intensidades 
consoante as conjunturas políticas, sociais e 
pessoais.
Aqui chegados cumpre tecer outras considerações, 
nomeadamente sobre se será possível encontrar 
outras formas de financiamento da produção 
cinematográfica. 
A resposta afigura-se positiva.
Desde logo pela intensificação dos esforços de 
criação de uma indústria, seja ela através da 
captação de produções estrangeiras em território 
nacional e com técnicos e produtores portugueses 
(“venda de decors”), ou pela criação de produtos 
cinematográficos que atraiam públicos, com 
exemplos no passado e um bem recente. Para 
que uma estratégia deste género funcione há 

que afastar pruídos de alguns meios do cinema 
em Portugal, receosos de que uma excessiva 
comercialização da produção possa comprometer 
a liberdade de criação. Sendo um risco não 
negligenciável, há também que considerar a 
massa crítica que uma produção industrial pode 
ocasionar e que, muitas vezes pela força da sua 
própria inércia, cria condições para a emergência 
de cinematografias marginais e experimentais.
E finalmente, mas provavelmente assumindo cada 
vez mais relevo, buscando formas alternativas 
de financiamento, como os “fundcrowding” e 
outros tipos de colectas provenientes de ONG’s 
e organizações internacionais. As co-produções 
devem igualmente ser exploradas na perspectiva 
de captação de fundos disponíveis noutras 
latitudes, mas igualmente como forma de pôr em 
comum e potenciar recursos que de outra forma se 
revelam escassos. 
Podemos recordar aqui a história da produção de 
longas-metragens de “manga” no Japão, que só foi 
possível depois de todos os micro-produtores se 
juntarem e colocarem os seus recursos em comum.
Ou, numa outra vertente, mas nem por isso 
menos inovadora, repensar o sentido do que é 
considerado “pirataria”. Na Nigéria e na India o 
cinema sobrevive graças ao modelo doméstico, 
no qual os filmes são vendidos na rua num 
suporte mais barato (VCD). Esta estratégia mais 
do que acabar com a “pirataria” tornou-a aliada 
da distribuição, passando as receitas de uma 
actividade ilegal a constar dos proventos da 
produção cinematográfica. Olhando de perto este 
modelo, em 2008 investigadores da fundação 
brasileira Getúlio Vargas propuseram à actriz e 
produtora Regina Casé a ideia de fazer um filme e 
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vendê-lo apenas nas ruas. A intenção era observar 
o consumo popular e a estratégia de distribuição 
dos vendedores, que também foram contactados 
pela fundação (MELO, et al. 2010). 
Será então de concluir que esta tensão 
entre criação e necessidade, liberdade e 
condicionamentos, arrojo estético e conformidade 
artística, que a questão do financiamento 
inevitavelmente levanta e agudiza, será sempre, 
afinal, uma questão de consciência, porque os 
filmes que tiveram que ser feitos nunca deixaram 
de o ser e assim continuará a ser no futuro 
desde que entre nós permaneçam os necessários 
espíritos livres.
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