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MON CAS [O MEU CASO] 1986

“O MEU CASO” NO CASO DE RÉGIO

O CASO de Régio é “primus inter pares”. Muito 
se tem escrito a propósito de Fernando Pessoa, 
como muito se tem esquecido Mário de Sá- 
-Carneiro, como muito se tem calado e, quantas 
vezes até, pretendido denegrir a figura de José 
Régio. Mesmo quando se fala de Pessoa se tem 
omitido o seu nome, com reservada intenção 
ou sem ela. O nome de quem foi o primeiro a 
reconhecer o superior talento de Pessoa (aliás, 
também, o génio de Sá-Carneiro e ainda a sin-
gular e provocante personalidade de Almada 
Negreiros). Porém José Régio fê-lo quando os 
três eram, por assim dizer, ignorados ou mal-
quistos, senão mesmo ridicularizados. 

Pois é por essas alturas, justamente em 1927, 
que Régio tinha já dito o que, em súmula, hoje 
se vem desenvolvendo ou se diz do mesmo 
Fernando Pessoa. 

Régio era assim. Era um homem intuitivo, culto 
e precoce. Era uma inteligência de finura, um 
homem “sage” e de critério. Sim, um homem de 
critério e de critério seguro – seguro e certeiro 
(para além de firme). Não corria atrás da opi-
nião ou de correntes mais ou menos em voga. 
Ele fazia opinião por ele próprio. 

José Régio, ao contrário do que à primeira vista 

possa parecer ao leitor mais apressado ou me-
nos perspicaz, ou como correntemente se julga 
e insinua, nunca verdadeiramente falava de si 
por si, quando falava de si. Ninguém conhece 
melhor o interior de outro ser senão através do 
seu, de si próprio. E Régio servia-se disso como 
da sua intuição ou da sua inspiração, como da 
sua experiência e pré-experiências dos seus 
contactos, das suas vivências, do seu sofrimen-
to, mas sempre e em todos os casos – o meu 
caso, o teu, o dele, o nosso – sob uma cuidadosa 
filtragem por um racionalismo lúcido e crítico. E 
quando se sentia arrebatado por transcendên-
cias poéticas e metafísicas formulava-as com os 
pés enraizados no húmus e, por isso, sem nunca 
perder o pé. 

Porém, quando quis falar de si ou dos seus 
trabalhos, então sim, fazia-o directamente, 
nunca por interposta pessoa. Assim procedeu 
em alguns prefácios, em certas reedições de 
seus livros, auto-analisando a sua obra e, por 
vezes, auto-analisando-se a si próprio. Assim 
o fez muito directamente em Confissão dum 
Homem Religioso, trabalho inacabado, devido à 
súbita doença que o vitimou em pouco mais de 
um mês. E quando assim falava, desdobrava-se 
nele próprio o outro como se de dois se tratas-
se – o crítico e o escritor. Assim, com autêntica 
e corajosa sinceridade dava conhecimento de 
si e da sua visão do mundo e dos homens, das 

Fotografias de rodagem do filme Mon Cas (1986) de Manoel de Oliveira



suas crenças e descrenças no mistério de Deus, 
ou do ímpeto que o atirava para um desejo 
insaciável na existência de um Criador. Não 
segundo um conceito filosófico, mas um Criador 
com quem directamente pudesse dialogar, 
desejo a que ele chamava as tentações de Deus.
 
Diga o que disser, é só falar de Deus. Quando 
Régio diz isto, não está a fazer literatura, nem 
está a falar de si. Está a dirigir-se a toda a 
humanidade com o olhar posto longe. Está a 
perscrutar o futuro, a interrogar-se sobre o 
último destino dos homens, ou do homem e do 
que a este é escondido – Tudo. Nada.

(E, aqui, me pergunto a mim próprio: mas como 
poderá o ser não ser, se sempre lhe resta, a 
consciência de, pelo menos, “ser pensamento”. 

E se Ser é pensamento, não haverá para, além 
um “Tudo”?) 

Se Fernando Pessoa é o poeta das coisas e 
da existência dos mitos, dos heterónimos e 
do fingimento; 

Se Mário de Sá-Carneiro foi o poeta da alma 
acorrentada ao peso do seu rotundo corpo que o 
impossibilitou de suster mais um golpe de asa que 
o elevasse ao topo do seu génio, e que lhe atrapa-
lhou o voo e o fez precipitar no abismo do suicídio;

José Régio teria sido (ou é) de todos, o menos 
“imperialista” ou o mais “universalista” dos 
arquitectos do “Quinto Império”, pois que ante-
visionava um devir que fizesse de cada homem 
o imperador de si mesmo à luz de uma religião 

revivificada, cuja humanização ou “desumaniza-
ção” pudesse responder à eterna interrogação: 
quem és, de onde vens e para onde vais?

 “Sou de longe e venho de longe, 
Para longe é que me vou. 
Eis a profunda certeza, 
Que o andar por cá me ensinou”. 

É com plena lucidez que, de Régio, Fernando 
Pessoa diz: primus inter pares. 

O Meu Caso, no caso de Régio, esboça simul-
taneamente um aviso ao homem e um apelo 
a Deus, antevendo o desejado concerto a este 
desconcertado mundo onde a desafinada hu-
manidade, no seu já longo percurso, se vem 
mostrando incapaz de ultrapassar a teoria de 
“homens de boa vontade”. Um mundo con-
troverso, onde os homens não se entendem e 
Deus, se existe, permanece calado, morto ou 
fora de cena como espectador. 

O Meu Caso não é o meu caso, o seu dele Régio, 
o de olhar o umbigo (de que tantas vezes o 
acusam), não é o caso de A ou de B. 

O Meu Caso é, justamente, O Meu Caso, o dele 
Régio, o teu, o meu o nosso caso. O de cada um 
de nós e o de nós todos. Do mundo e do seu 
futuro, do nosso futuro. Do nosso devir. De to-
das as coisas e de coisa nenhuma em particular. 
Do “Tudo. Nada”. 

O Meu Caso é uma peça de teatro em um acto, 
escrita nos anos cinquenta por José Régio 
(dramaturgo, romancista, poeta, ensaísta e 
crítico) e foi o meu ponto de partida para a 
construção de o-meu-caso-filme que envolve 
para além de outras coisas, outros textos, 
como um de Samuel Beckett e o do Livro de 
Job, do Velho Testamento.

Manoel de Oliveira

(in Expresso, 21 de janeiro de 1987 [republicado em 

Régio, Oliveira e o Cinema, Vila do Conde, Câmara 

Municipal de Vila do Conde / Cineclube de Vila do 

Conde, 1994, p. 35-36]).

MON CAS

1. À primeira vista – e eu escrevi isto antes 
de Manoel de Oliveira ter filmado A Caixa 
(1994) – Mon Cas é o mais ligeiro dos filmes, 
o divertissement de um Oliveira triunfante. 
Quase nada, salvo o quantum continuum que 
é o teatro, parece associar este filme ao opus 
magnum que era Le Soulier de satin, filme de 
1985, imediatamente anterior a este. É ver-
dade que há ainda planos muito longos e que 
cada personagem tem o seu monólogo, mas o 
estatismo hierático da câmara e dos actores, 
bem como a sucessão de recitativos dos per-
sonagens do Soulier, são substituídos por uma 
surpreendente leveza que nos faz pensar  
no teatro de boulevard e nas comédias do 
cinema mudo.
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Convém todavia estar atento à metodologia 
de Oliveira. Em Mon Cas, o cineasta procede 
como um arquitecto. A ligeireza não é senão um 
primeiro diagrama, correspondendo ao plano 
de terra. Oliveira levantará depois a pirâmide 
visual do alçado e só a combinação desses dois 
conjuntos, desses dois diagramas, nos permite 
obter a imagem em perspectiva, a unidade 
perfeita da tremenda inocência e da tremenda 
crueldade que Mon Cas encerra. Compreende-
se então que, na sua aparente diversidade, Mon 
Cas nos conduz ao eterno centro da obra de 
Oliveira, à culpa, ao pecado e à justiça, às rela-
ções, enfim, entre o humano e o divino.

2. Mon Cas é a adaptação da peça de José 
Régio. Dir-se-ia que Manoel de Oliveira se apro-
pria duplamente do texto de Régio. Em primeiro 
lugar, encena-o segundo convenções teatrais, 
afirmadas de modo evidente e inequívoco 
através da presença ritualizada da cortina, de 

definição de um espaço e tempo cénicos que 
os cenários nunca iludem e que as entradas 
dos actores reforçam. Mas se Oliveira é o en-
cenador de Régio, ele é num segundo tempo, 
o realizador do filme que regista a sua própria 
encenação, fiel de resto a um dos princípios 
teóricos que comandou a sua obra dos anos 80, 
segundo o qual o cinema mais não é do que o 
registo audiovisual do teatro, forma subtil de 
dizer que o teatro é o caminho mais curto para 
se chegar ao cinema.

3. É curioso verificar que aquela dupla apropria-
ção não significa que tenha havido da parte do 
cineasta uma irrepreensível fidelidade ao espí-
rito da peça de Régio. Na adaptação de Oliveira 
sente-se que há um deslocamento do nó temá-
tico. O conflito entre a ilusão da representação 
e o drama da condição humana, presente ainda 
nos diálogos e monólogos dos personagens, 
só acessoriamente parece motivar Oliveira. 
Mon Cas é um filme em que se pressente uma 
ilimitada confiança na representação, quase se 
admitindo que não há um exterior da represen-
tação. Se o problema da peça era, a meu ver, de 
tipo ético, o do filme é estético tout court: o que 
é a geometria cinematográfica, como chegar à 
costruzione legittima?

4. Por isso se diz que Oliveira procede em Mon 
Cas como um arquitecto. É um filme sobre a 
perspectiva, sobre a unidade de dois planos - 
horizontal e vertical. A explicitação desses dois 
planos é evidente e múltipla ao longo de todo o 
filme. É, já disse e tenho de o repetir, um filme 
ligeiro e grave. Da explanação linear do texto 
de Régio que constitui a primeira repetição, 
passa-se a modelos contrastantes, escasso o 
da segunda repetição, marcada pela ausência 
da voz e da cor; excessivo o da terceira repeti-
ção, com o caos da voz (conseguindo pela sua 
inversão simples) e o barroco da cor. A esse 
contraste no interior das repetições, sucede-
-se a violenta variação de tom (para alguns, e à 
primeira vista, passará por ser um desequilíbrio) 
da quarta parte. A adaptação dos extractos do 

Livro de Job, muda o registo meio artesanal, 
meio hollywoodiano (foi Bulle Ogier quem, 
numa entrevista, o disse: “o que é curioso é que 
em Oliveira tudo é artesanal, mas de repente 
também é como Hollywood”), para um registo 
que se aproxima do cinema de Schroeter.

5. Mas então, onde é que está a unidade, em 
que ponto é que os dois planos, os dois dia-
gramas se combinam para formar a imagem 
em perspectiva? É quando a unidade parece já 
impossível, que os dois diagramas convergem 
para o ponto de fuga de Mon Cas. Sem o Livro 
de Job, o filme de Oliveira seria o divertisse-
ment que alguns encontram nas três repetições, 
compadecendo-se da gravidade da quarta. O 
ponto de fuga de Mon Cas é Deus, perfeita uni-
dade de que emanam o som (o potente trovão 
da Sua voz) e a luz (a claridade súbita do Seu 
raio). Talvez seja curto dizer isto, mas Deus, no 
filme de Oliveira é o cinema na mais essencial 
nudez. Ou então, para dizer de outro modo, o 
cinema não é senão a descoberta de Deus, a 
Sua revelação.

6. Será Mon Cas a alegórica exposição do caso 
de Oliveira? Será Mon Cas o mais explicitamen-
te autobiográfico dos seus filmes? Seríamos 
tentados a pensar assim, se isolássemos cada 
um dos dois planos estruturais do filme. À expo-
sição dos casos da peça de Régio, seguir-se-ia 
a exposição do caso de Oliveira implícito na 
alegoria de Job. Mas a unidade dos dois planos, 
a visão dos dois planos numa imagem em pers-
pectiva, torna irrisória essa tentação de leitura 
do filme pelo lado autobiográfico. Torna-a ao 
menos desinteressante. O problema do filme, in-
sisto, não é ético, é estético. E se alguma tensão 
há, ela é de ordem teológica, fazendo de Deus a 
justificação última de toda a história. Da mesma 
forma que Oliveira ironiza cruelmente sobre os 
casos da peça de Régio, tornando-se inaudíveis 
ou incompreensíveis (parafraseando o texto de 
Beckett, Oliveira não permite na segunda e na 
terceira repetição que nenhum dos persona-
gens volte a dizer “eu”), também Job, na quarta 

parte, não pode ser um caso, porque “nenhum 
homem poderia ser justo contra Deus”.

7. Mon Cas é uma portentosa exibição da ver-
tente do cinema que Oliveira nunca deixou de 
explorar (e no Soulier há abundantes exemplos), 
mas que talvez nunca tivesse explorado, até 
este filme, com tanta inocência. Seria fastidioso 
acumular exemplos, bastará ver a segunda 
repetição, um dos momentos soberanos do 
cinema em Oliveira, com uma prodigiosa décou-
page (acrescente-se que a ideia de repetição é 
um trompe l’oeil, uma vez que neste filme uno, 
todos os elementos são diversos e nenhuma 
acção é igual à anterior).

Mon Cas é também, para quem tenha problemas 
com a representação dos actores nos filmes de 
Oliveira - questão absurda, mas que alguns têm 
como óbvia e pertinente - uma surpresa incó-
moda. Uma direcção de actores espantosa em 
que o trabalho de Alex Bougosslavsky domina, 
comovente e sublime, como sublime é o plano 
em que Luís Miguel Cintra (Job) se levanta para 
responder à interpelação de Bildad: “Je dirais a 
Dieu: ne me condamne pas.”

8. Este é Mon Cas de Manoel de Oliveira, a sua 
cidade ideal, a impossível Jerusalém terrestre, 
o mais geométrico dos seus filmes. E é, como as 
visões de Brunelleschi, de Alberti, de Piero della 
Francesca e de Leonardo da Vinci, uma visão 
através de algo. A sua costruzione legittima.

Manuel S. Fonseca

(in Folhas da Cinemateca, 13 de dezembro de 2007).
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