
Cinemu
Íï,lUEDAÉ, O RESPEITO
PELA REATIDADEHISTÓRICA

Rui Guerca etn entreaista àUTEMPO"

Rui Guerra esteve, de novo, recentemen.
te em Moçambique. Esteve no nosso País
uma vez mais, depois de uma estada de 14
meses durante a qual realizou a primeira lon-
ga-metragem cinematográÍicâ, F r o d u z i d a
após a Independêncía Nacional: "Mueda: Me-
mórla e Mass'acre".

A nossa intenção, ao lazermos uma en-
trevista com Rui Guerra não era Íalarmos do
Íilme, do seu significado e dos principais pro-
blemas que o fi lme coÍoca tanlo mals gue a
"Tempo" iá o fizera. Queríamos, sim, esclare-
cer uma questão que iá é motivo de especula
ção na 

'imprensa 
cinematográflca ocidental

e pôr "a pratos limpos" o que realmente se
havla passado.

Como se sabe, o filme foi estreado e Íi-
cou depois algum tempo parado até ter en-
trado, de novo, ho circurto comercial. Tal lac-
to, Íoi aproveitado por certa imprensa ociden-
tal, Inclusive a brasileira, para especular so-
bre o sucedido afirrnando, nomeadamente,
que tinha havido repressão sobre o Íi lme que
o realizador "não tinha podido lazer o Íi;me
como queria", €tc. Por detrás destas informa-
ções "objectivas" escondia-se uma táctica
de fundo que é bastante cara à imprens. oci-
dental no que respeita à arte: A tese de que,
em socialismo, não é possível realizar obras
de arte em "liberdade", como se a proclarna-
da e abstracta liberdade existisse nos regi-
mes capitalistas.

Mas o que é facto e que se pretendeu
dar essa ldeia. A mím particularmente, iorna-
llstas brasileiros que encontrei em Cuba du-
rante a cimeira dos' Não-Alinhados, Íizeram-
-me perguntas nesse sentido.

A oportunidade de conversar direcra-
mente com Rui Guerra sobre o assunto, era,
pois, uma oportunidade a não perder e, por
isso, insistimos em lhe pedir para descrever
todos os' passos da realização do Íilme e o
que realmente se tinha passado.

Ru i  Guer ra  nasceu em Moçamb;que
e ta lvez poucas,  pessoas saibam disso.
Após 30 anos de ausência volta para, co-

mo dlz, "reconveÍter-se ao $eu País de ori-
gêffi", num processo que ele próprio assume
como diÍícil e tanto quanto nos pareceu com
proÍunda responsabilidade.

Falamos, assim das relações de Rui Guer-
ra com o nosso (seu) País e sobre o que viu
em Moçambique.

O Íilme Mueda e o homem Rui Guerra em
relação a Moçambique, constituem pois os
eixos Íundamentais da entrevista que se se,
gue. Questões que afinal não estão desliga-
das pois é a realização do Íilme Mueda nt
RPM que constitui a basc material de uma
nova relação do homem (Rui Guerra) com o
País.

Sol Carvalho

TEMPO - Esta é mais uma das vezes que ertá
cm Moçambique. Porque mais esta presença?

'  
RUI GUERRA -  Essa minha v inda a Moçambi-

que para trabalhar durante catorze meses no lnst i tuto

Nacional  de Cinema não Ío i  a  pr imeira.  Já t inha v indo
para a Independência e para o 3." Congresso.

Na realidade o que se passa é o processo de

uma pessoa que nasceu num país na época colonial,

saíu por diversas razões (entre as quais o facto, ius-
tamente, de ter nascido numa colónia) e que' a partir
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do momento da Independência e depois de muitos
anos no exterior, procura reconverter-se ao seu país
de origem. Agora, essa reconversão é sempre um
processo difícil, porque um longo exílio, de 30 anos,
implica novos hábitos, cr iar novas raízes noutros lo-
cais. Embora a proi issão de cinema, por si mbsma, já

seja um pouco desenraízada pelo seu próprio processo
de trabalho, eu radiquei-me no Brasi l  a que f iquei l iga-
do geográfica, f ísica e principalmente culturalmente.
Quer dizer, interessou-me o Brasil porgue correspon-
d ia a uma cul tura mais próx ima da minha cul tura de
origem e também por ser um país em vias de desen-
volvimento, por ser um país com uma problemática
do terceiro mundo embora oom governos ditatoriais
sucessivos.

T - Uma das suas estadas prolongou.se durante
14 meses. Alguma razâa especial?

R.G.  -  Essa estada mais longa que eu Í iz  aqui ,
foi dentro de uma perspectiva de me reencontrar, cul-
turalmente, e na busca da propria identidade pessoaì,
dentro de uma ârea de trabaïho específica como é o
cinema, no momento em que o cinema está come-
çando a nascer em Moçambique.

E v i d e n t e m e n t e ,  t o d o s  o s  n a s c i m e n t o s  s ã o
s e m p r e  p r o c e s s o s  d i f í c e i s  e  d o l o r o s o s  m u i t a s
vezes. Principalmente devido também às minhas
proprias indeflnições diante desse processo pessoal
d e  v o l t a  à s  m i n h a s  o r i g e n s ,  o  m e u  t r a b a l h o
Íoi um trabalho que f icou dir igido para diferentes
áreas: uma área reorganizativa no sentido da propria
tentat iva da descolonização das estruturas do cinema
em Moçambique nas áreas de distr ibuição, exibição
e a área gue consti tuía a tentat iva de começar a lan-
çar as bases de produção que eram inexistentes pois
o que vinha da época colonial,  especialmente aque-

<<Nos tomos Íilmar Mueda dum ponto de usta inteira'
mente jornalístico. Foi a propria realidade eristente de
um grupo teatral que jd se erercia, todos os ano* na
data do massacre. Nds resoluemos apenas erperimentar'

nyo-nos dentro de uma realidade erístente

les nJornais de Actualidadeso não tinha signiÍicado
nenhum, a não ser usar o sistema para vender um
produto qualquer.

, Então, foi dentro dessa área, desse quadro de
prodqção que eu procurei actuar e é natural que
isso tenha acontecido porque a minha Íormação sem.
pre foi voltada para a producão.

T - Foi durante essa estada mais prolongada
que surgiu o Mueda. Gomo Íoi o processo?

R.G, - Não Íomos nós, aqui no Instituto, que
deoidirnos fazer um Íilme de longa metragem sobre
uma Íicção. Foi a própria realidade existente de um
grupo teatral que já se exercia dentro do facto Mue.
da ôesde as lutas de l ibertação e que foram sedimen-
tando essa tradição de todos os anos na data de
Mueda para reconstituírem o facto. Diante desse co-
nhecimento, nós resolvemos experimentarmo-nos den-
tro de uma realidade existente. Fomos Íi lmar Mueda
sem sabermos sequer o que era o espectáculo, co-
mo é que ele se exercia e sem termos nenhuma colo-
cação (à priori,, nem de julgamento estético nem
político. Fomos sob o ponto de vista inteiramente
jornalístico.

Quando fi lmámos pela primeira vez nem sa-
bíamos qual era o desenrolar dos .acontecimentos.
Eu procurei saber com o responsável: Como é que a
coisa se vaí desenrolar? Ele começou a contar que
era tão complicado que não ia adiantar. Então o me-
lhor era a surpresa diante do facto e fi lmámos uma
vez, duas vezes, sem que houvesse da nossa parte
uma única interferência de ordem dramática. Não hou-
ve nenhuma omise-en-scèner, nem intenção nenhu-
ma de marcação. Apenas tentámos captar a estrutura
própria da peça, com todos os seus valores.

Viênnos com o material, passámos esse material
e demo-nos conta que tínhamos saltado alguns as-
pectos fundamentais da própria narrativa da estrutura
da peca

Tínhamos também problemas de ordem técnica
com um risco no negativo. Então voltámos para fil-
mar e completar o trabalho durante dois dias. Com-
pletámoó o trabalho e viemos com o material.

Ao mesmo tempo sensibil izou-nos o próprio pro-
cesso desìe tipo de abordagem dum facto dramatúr.
gico como era Mueda que tem uma estrutura, na
qual existe uma relação com o público, que tem a
sua própria tradição já de espectáculo exercido na
própria localidâde. Fomos elaborando uma forma sim-
ples de contar e então pareceu-nos que seria interes-
sante a Íorma narrativa oral, tradicional, até pelo Íac-
to da própria cena ser uma memoria, uma reminis-
rência.
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Evidentemente havia também a importância poli-
tica de Mueda como factor político, de mais tarde ter
deflagrado o processo da luta armada e, do nosso
ponio de vista, achámos interessante fazer pequenas
entrevrstas aos participantes. Então, falávamos com
os camponeses que estavam lá na altura, com os
quadros e fomos tazer 'essas entrevistas. Eram en-
trevistas não dirigidas, nem sequer organizadas para
integrarem um discurso narrat ivo, mas sim uma acu-
mulação de material na memória não só do espectá-
culo mas das próprias pessoas que assistiram ou
presenciaram"

T - Depols deese processo, como aurglu então
o Íilme?

R.G. - Dessa amálgama de material,  procurámos
organizar-nos dentro do facto específico do filme.
Pr imeiro,  v imos que uma t inha a duração óe longa
metragem: No princípio, nós não sabíamos se ir ia
durar  20 minutos,  15,  meia-hora ou 40.  Então,  con-
cordámos com uma longa metragem o que nos satis-
Íez muito porque nos obrigou a posicionarmo-nos
diante desse facto.

Depois v imos a importância de ser  uma f icção,
coisa que nunca t inha s ido exerc ida entre nós,  o que
também nos a legrou mui to.  Em tercei ro lugar ,  nós
procurámos a par t i r  desta s i tuação,  um ju lgamento de
ordem polít ica e estét ica que são absolutamente inse-
paráveis  um do outro.

E,  pr inc ipalmente para mim era mais d i f íc i l ,  ta l -
vez, que para os camaradas.do Inst i tuto que estavam
part icipando no mesmo processo de trabaìho porque
tenho uma heranÇa de hábi to do c inema ocidenta l
industr ia l izado,  de uma estét ica que por  mui to bruta
que seja na sua matéria, tem hábitos de qualiciade
Íotog rât ica, de qualidade no sentido abstracto. Assim,
para mim .foi extremamente r ico esse processo de
depuração de uma série de valores que não são valo-
res fundamentais, para tentar unicamente voltar para
o níve l  da l inguagem.

Aí nós estruturámos esse f i lme a part ir  da própria
estrutura da peça e a part ir  das próprias entrevistas
que foram intercortando para esclarecer e dar a di-
mensão da peca, que tem uma grande forÇa, iusta-
mente na sua s impl ic idade e na sua ef icác ia,  na sua
durabi l idade em relação ao público. É[a parece uma
coisa viva em retação ao público e, no f im passa a
ser uma coisa fechada na própria duração do f i lme,
na ausência da propr ia  par t ic ipação do públ ico a

não ser aquele públ ico que part icipa também como
actor dentro do f i lme.

T - Houve certa lmprensa. Incluslve a brasileira'

Nesües catorze lneses de Moçambique em terntos do meu
próprio processo de translormação...

... a minha produtiuidade é multiplicada, pelo menos,
clnco Dezeg mo,Ns
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q{"f,ç rrtiFiaefidí}-se ds tacto de o Íilrne ter sido estreado
e só rrruiis clepois ter entrado enn circuito eomercial,
eiesen'rol$eu uma campanha no senüclo de dizer que
tinha havido. Fressões sohre a tua obra, etc. O que é
q*:.se se pass$u realrnente?

R.G" -*-{.}. 'ãr"r* acoRteceu foi o seguinte:
Hecolhenros rnÍorrnações e dados que nos permi-

t iranr tcr uma visào nna.is ampla, mais art iculada e que
nCIs serviu, dentro das deficiências do nosso próprio
rnateria!,  üomo {Jma coluna vertebral que permit ia al i-
nliavãi", es,ularecer e qualificar esse discurso recolhido
dessa f*rma anárquica: Montámos o f i lme como pude-
mo.s, procurámos então com essa coluna vertebral
estabelecer uma nova l inguagem.

Depcis disso, Mueda f icou parado: Houve unna
exibiçao e nMueda> não saíu mais, mas acho que nin-
guénn ficou afectado por isso. Não Íicámos afectados
de maneira nenhum&, porque essa paragem foi resul-
tante cle urna anátise política de certas declaraçÕes
qi",ie tenliam sido Íeitas.

Aconteçr; que foram contados certos aspectos
sohre ü ;:*r;to ;J* vista histórico que são aspectos
r:#i'r*çt',:s ríïa$ que ainCa não estão rectiÍicados dentro
*e ui;: i i?'rlce. sìr), airida não estãe suÍìcientemente dis-
cr,rtiçir:s iristoricamente, para poderem ser abalizados.
ffintãi:, Ciante desse faeto, passaria o filme a tazer
vaisr ,J ' , :  ïr istória of icial iz"acia de determinados acon-
teçirnelrtos que preclsanr ainda de ser discutidos.
í] iarrïe diEscl eJissem*$ que tínhamos que esperar um
psucc Í*ìift"qi"ie há c;oisas que não Qram discutidas
ainçia. Para nós pãreceu-nos uma co' isa muito natu-
s'*iï * *ii"irpie';. {} que ac:crrtece é que pelo facto do
fi ln:e ter g: 'r ieJ'- l  e i t ' r  cr: Ínçit i !r io com uma necessidade
ri:=; tr i lh.a! l" io nrinh* ir lue eu já t inha compromissos
;:nt#ç'iürr';:g; i:i-ltÌl g niinha saída para o Brasil, saída
css{ì Q{.!* s*i ' : ipir :  i . r i  tempcrária porque eu continuei
vine;r:land* ê"(.,. lrrstitutç' em termos não só afectivos,
rì-iü.,ì çll1i!;;1ii;;,ri;.:, {.,}!'I 'ì i} uÍn Oarticipante deste Insti-
i i i i r , ,)  i* ' r , , ;  i ;grr* i t iLl  iodi+ uma ârea de indeÍinições,
!*adlÇtie$, d'Ë i,,-lrlle{ì3rei'n a Vender eSSa imagem qUe
havia dÊ i iç:: ;-*nt*ndimentos polít icos, estét icos, quan-
Co ná* i ia 'cïr nacJa disso! O que aconteceu, inclusive,
antçs ri, ': eu sâir Íoi que quando eu ia tazer eSSaS
alteraçoe.s qtlr rne pârecern justas, certas, cabidas
e necessái ' ias,  co inc id iu que o então Min is t ro da In-
formação slramá*se-rne . iuntamente com os quadros
directivos ejo Instituto e me desse essa exposição e
perguntasse quais seriarn as alteraÇões possíveis. Não
hc.,uve nem sequer um autorltarisRno no sentido de utem
que rnudarD ou <qnão tern que rnudar>. Foram levan-

sA quesl;ã,o que me loi eolocada é precísamente urna po'
sïção de nã,o mitilicar MUEDA colocando-o na sua deui-
da e'importante posiçã,o histórical> - Rui Guerra, do
pronunciar-se sobre s?lposúcs <<pressõesD que solreu em
relação ao íiltne Mueda. Na foto um.a das cenas do

lilme
tadas objecoões, dizendo que seria mais úti l, mas que

não seriam sequer indispensáveis se houvesse uma
impossibilidade técnica. Eu pensaria a coisa até de
não aceitar se não fossem incorrecções de ordem tão
importante, mas de facto não havia nenhuma impos-
sibi l idade técnica, como não há, a não ser a morosi-
dade de tempo e a nossa capacìõade operacionaf,
além das nossas deficiências e5truturais.

Então eu disse <não, não há, vamos tazer>>.Mas
como eu saí, ós camaradas do lnstituto ficar"r ut
pouco receosos de fazerem essas alterações porque
eu estava dir igindo o Í i lme, embora eu tenha repeti-
damente dito: ufaçam essas alterações, não há pro-
blema nenhum. > Inclusive na últ ima viagem que
d i r i g e n t e s  d o  I N C  f i z e r a m  a o  B r a s i l  e  q u e
estivemos juntos, falou-se de oMueda>> e eu disse-
- lhes: Terminem oMuedau, não há problema absolu-
tamente nenhumlo Mas 

'houve sempre uma espécie
de pudor diante do facto estético. Mas, isso tambént
tem urn lado extremamente positivo que importa res-
saltar que é esse respeito diante de uma posição au-
toral de um facto estético. Esse cuidado que os ca-
maradas tiveram fizeram-me ficar extremamente sen-
sibi l izado, evidentemente porque eu preferia ser eu
a assumir esse trabalho, mas não havia nenhuma pos-
sibi l idade de ser eu a fazê-lo e assim, eles podiarn Ía-
zê-lo à vontade. Mas isso abriu um espaço especulat i-
vo que permit iu uma série de julgamentos e indefini-

ções e de tentar então colocar essas imagens repres-
sivas dentro do processo autoral, do processo estético.
lsso não só não houve, como não há. lnclusive uma
das razões da minha vinda aqui é justamente para

acabar oMuedar, dentro dessa recti f icação e conti-
nuando com todo o espaço de criat ividade, de l iber.
dade para lazer isso, simplesmente tomando em con'
sideração a responsabilidade histórica. Uma coisa

í"

I ,.*
i*$'
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que eu echo que quero re$$altar de tudo isso é que
ffie pareoe qlre essa conotaçáo repressiva que que'
rem coiocar é jurstanrente contrária à verdade. É sim-
pfesmente uma reflexão rnais aproÍundada feita por

certos quadros dir igentes e que têm conhecimentos
historieos daquele processo gue nenhum de nós t i-
nha. Cra, essa reflexão é de grande respeíto à regÍi-
dade polít ica, historica sobre a qual nós gostaríamos
inclusive de basear todas as nossas pesquisas, todos
os ncssos trabalhos. Foi o contrário exactamente da-
qr: l lo que foi colocado ou que tentaram colocar para
o público. É um grande respeito pela história porque
inclusive as pequenas irtdefinições que seriam abali-
zadas estavarn dando a nMueda) uma dimensão na-
cional e que o facto em si,  não t inha. É justamentê

uma posição de não mit i f icar uMueda, de uma certa
forma, colocando-o na sua devida e importante posi-

çãc historica.

T - Uma últirna questão. O teu contacto com
Moçannbique durante catorze meses ultrapassou com
çerleza a sirnples realidade cinematográÍica. De qual-
quer çJos modos, cCIrno pesroa ligada à cultura, o que
pe!ìsa$ do que viste?

R.G.-- FNá vários factos que eu acho importante
ressaltar. Por exernplo, eu gostaria de realçar sem-
pre, pai"a todos os camai'adas do Instituto, a sítuação
extnemamerite privi legiada que nós aqur temos em
termçrs de possibi l idacJe e de capacidade de traba-
lho. Eu i-essalto, por exemplo, que nestes calorze
meses aqui em Moçarnbique, em termos de produti-
vidade, o ríreu proprio processo de transÍormação é
mul t ip i icado,  pelo menos,  por  um ccef ic iente c inco,
enn relaçã* eo ïernpo físico que tenho nos países ca.
pital ista.s. Porque, como todas as cief icrências de or-
denr tér:nica, corn todas as deficiências de material,
das condiçÕes que se têm neste Inst i tuto que é ex-
tren':arnente subdesenvolvido, sob o ponto de vista
teçniço, apesar disso pode-se estabelecer uma dinâ-
rnica de trahalho. Aí, o meu conceito de trabalho
não é so vtnruladc à produtividade que estamos con.
seguindo e que ainda é pequena (devido a essas de-
f iciôncias que poclern ser ultrapassadas rapidamento
com pequÕnos subsídos tJe ordem técnica)  mas pr in-
c ipalmente à ve loc ldade que se pode adqui r i r  no ní -
vel da l ingiragem e no nível de expressaó-e no nível
do elemento audio-vlsual, romo um processo de trans.
tarmação criat ivo. Aí, essa trelocidade é enorme com-
parada com os países capital istas. Vejamos um país
corn ,,llberclade de expressão>> como é os Estados
lJnidos da América: Na real idade. essa l iberdade de

expressão é mentirosa porque é tão fechada nos cCIn-
dicionamentos económicos e no nível das reiaçÕes
de trabalho e no nível das hierarquias, que essa l i -
berdade é reduzidíssima. Essa uvelocidade> ainda é
mais reduzida, na medida em que os processos da
rentabi l idade, os esquemas do proprio sìstema, deter.
minam um aspecto relat ivo, de dir igisrno, um aspec.*
dc condicional ismo e uma vinculação tão direçta corn
a ideologia capitalista que passa a ser um elernenter
repressivo, difuso, mas tão presente, tâo actuante e
tão sentido no dia a dia do trabalfro. Por isso, eu
sempre senti  que nós aqui estamos altamente privi ie-
giados até permit indo uma veïocidade de produçãt:
qug sg não adquir imos apenas porque não estarnos
ainda preparados para {sso, mas que erJ acho que,
a curto pÍazo, nós temos'possibi l idades de aciquir ir .

Há uma coisa que eu gostaria de colocar, comç
um dado fundamental em relação a mirn. É o segrr'jnte:
Eu nasci em Moçarnbique e sempre rne considere!
moçambicano, eu nunca me con::derei poi ' tugues, crn-
bora tenha um passaporte português, Eu fui pâra o
Brasi l  porque era um país que t inha uma resposta
cultural próxima das minhas origens. Não estori  na
Suécia não é porque tenha medo de fr io, até porque
suporto bem o Ír io. É porque, na relal ldaCç. ó unna
cultura diferente. Mas, dentro dessa cultura exislente
eu estava dentro dum sistema quc se!'npre procrirCIu
esmagar esse t ipo de cultura, porque evidentemente
não existe o conceito de cultura desvi lrculado de um
conceito ideológico e eu acho que em qualquer re-
vo ução, ela, a cultura, é um dos elementos dinã"mïcos
desse processo. De maneira que o que acontecia e
que no Brasi l  sempre estive numa área cultural ern
confl i to com as áreas polít icas, e esse confi i to signi.
Í ica que há uma pol í t ica cu l tura l  reaccionár ia .  E entâo,
na real idade f icamos remando contra a cürrente e a
corrente é muito forte porque ela está instí iuciona!i-
zada, obedece a intercises econcimicos muit inacio-
nais. Então, quando eu estou voltando a h4i:. ; :aml: ique,
considerando-me moÇambicano,  e quando eu estou
estabelecendo e€sa ponte pessoal eie 30 anCIs de au-
sência física com o país, ó uma reÇonversão à p- '1'6.
cura da identidade de uma ideofcgia conr uma cultura.
lsto eu gostaria que f icasse bem claro: Responde a
uma necessidade profunda, porqLre evidentemente
que se eu estivesse actualrnente num país, depois de
30 anos,  que conseguisse conci l iar  essa idec lcgía
com essa cultura e com o meu trabalho específ ico
de (mass-médiar, eu talvez viesse visi tar Moçambi-
que com a maior satisfação, com a maior afectividade,
mas sem uma proposta de enraizannento.
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