
Miguel Clara Vasconcelos
A praxe além da praxe
Autor de várias curtas -metragens e documentários premiados, com destaque para Documento:

Boxe, estreia-se agora, aos 46 anos, no formato mais longo, com uma ficção vagamente construída
a partir dos trágicos acontecimentos da Praia do Meço, que vitimaram quatro estudantes
universitários. Encontro Silencioso ganhou o prémio nacional do IndieLisboa e chega a 5 de abril
às salas. Entrevista ao realizador e a crítica ao filme

Encontro Silencioso, de Miguel Clara Vasconcelos Alexander David é o Dux, neste filme que 'partiu' da tragédia do Meço

Manuel Halpern

N
Nascido em Lisboa, em 1971, mas tendo

crescido em Vila do Conde, cidade que
mais tarde se tornou a capital' portu-
guesa das curtas-metragens, Miguel
Clara Vasconcelos tem um perfil anda-
rilho desde muito cedo. Viveu em vários

países e estudou diferentes artes - como

o teatro, dança e artes visuais-, antes

de se estabelecer' no cinema, que é por
excelência a síntese de todas as artes.

Licenciado em Línguas e Literaturas

Clássicas e Portuguesa, na Universidade

de Coimbra, é mestre em Artes

Cinematográficas pela Sorbonne, tendo

o seu percurso académica passado ainda

por Lisboa e Valência. Destacou-se, em

2005, com Documento: Boxe, um do-
cumentário sensível sobre os bastidores

do boxe em Portugal, premiado no

Curtas de Vila do Conde. Seguiram-se

muitos outros, como Corrida de Galgos,
Combate às Escuras ou O Universo de

Mya. Com Triângulo Dourado (2014),
uma ficção experimental e autobio-

gráfica sobre a sua infância, voltou a

ser premiado no Curtas. Em Encontro

Silencioso, a sua primeira longa, traba-
lha os limites da ficção



JL: Como se lembrou de levar o tema
das praxes ao cinema?

Miguel Clara Vasconcelos: O ponto
de partida do filme foi a tragédia que
vitimou estudantes universitários na
Praia do Meço. Como qualquer outro

português, segui as notícias com grande

constrangimento, e ouvi os debates à

volta da praxe . Fiquei sempre com a

sensação de que havia um aspeto por
abordar. Ficava-se sempre na superfície
da dor, da humilhação, da tragédia, do

absurdo. Senti a falta de um outro olhar,
da resposta aos porquês. Por que razão

os estudantes fazem isto? Porque é que
as praxes continuam a ser populares?

E, então, porque é?

Tem a ver com as relações de poder,
não só ao nível interno, da universida-

de, mas sobretudo a nível social. Isso

fez-me pensar qual é o meu posicio-
namento perante estes mecanismos

de integração. Tenho uma repulsa
natural por isto, até porque nunca

gostei muito de pertencer a grupos.
Ainda assim, quis perceber como se

forma esta comunidade relativamente
artificial - porque é feita de pessoas

que vêm de lados muito diferentes,

que mal se conhecem, que estão há

pouco tempo juntas (ainda para mais

quando os cursos agora são de apenas
três anos) . Há uma espécie de urgência
e de intenção em tudo isto. Quem quer
pertencer é porque tem objetivos con-
cretos. Os grupos académicos não são

mero folclore universitário, antes um
propedêutico social.

Os estudantes que vemos no filme não
são propriamente caloiros', mas alunos

mais velhos que ainda assim se sujei-
tam à praxe. Tal aconteceu também no

caso do Meço. Mas, de resto, as ligações

àquela tragédia são ténues...

Só vemos caloiros verdadeiros no

princípio do filme. Ao mesmo tempo

que há essa relação com o Meço não me
interessava reproduzir ou interpretar
esses acontecimentos. Essa é uma fun-
ção mais do campo do jornalismo ou de

quem investiga o caso. E já me sentia

cansado das reproduções dos aconte-
cimentos nos jornais. Não procurei o

choque social, mas a compreensão das

motivações, da ideologia, e a partir daí
fazer a construção daquelas persona-
gens. Todos os processos iniciáticos têm

um lado simbólico muito forte e, por
vezes, é difícil distinguir o símbolo do
real. Quis jogar entre o lógico e o absur-

do, mantendo a coerência das ações.

Há uma aproximação a outras artes,
com uma excerto de uma peça de tea-

tro, em que as personagens interpre-
tam papéis de uma corte medieval. Que

peça é aquela?
O episódio é baseado numa lenda me-
dieval da região da Lousa. Também tem
a ver com com a legitimação do poder.
Todas as estruturas de poder justifi-

cam-se historicamente. Interessou-me
encontrar uma mitologia para aquele

grupo e uma dimensão mais psica-
nalítica entre aquelas personagens e

o tempo em que estamos a viver. De

início aquele seria um sonho da Rafaela.

Mas depois resolvi explorar mais a

ambiguidade.

Numa leitura muito aberta a ideia de

sublimação pode ser mais forte. As

personagens desapareceram, não

sabemos o que lhes aconteceu, mas até

podemos acreditar que alcançaram um
patamar superior. Foi essa a ideia?

Somos levados com eles. Cabe-nos
saber até que ponto acreditamos ou
nos distanciamos. Não sabemos o

que aconteceu, o que desapareceu.
Foi inspirado num filme psicadélico

australiano, PicnicatHangingßock,
de Peter Weir, em que também há um

grupo de raparigas que simplesmente

desaparece.

No final, a ideia de praxe esfuma-se e

parece apenas a história de um grupo
de amigos e de um triângulo amoroso.

Porquê?
Eles despindo o uniforme têm com-

portamentos menos codificados, mas
ainda assim há os vestígios de rela-
cionamentos que passavam pela hierar-

quia. Mas há um jogo mais instintivo,
físico e amoroso. Resta um pouco do

que eles eram, mas há um momento de

fraqueza. E ficam mais expostos à na-
tureza. Tornam-se parte da natureza,
dissolvem- se na água.

O que está a filmar?
Estou em plena rodagem de uma curta
de ficção chamada Circo do Amor, que
também terá Alexander David como

protagonista. O ponto de partida foi

um argumento que escrevi em francês

e ganhou um prémio da SPA francesa.

Como o meu universo é sempre muito

português adaptei-o para a zona de Vila
do Conde, onde cresci. É a história de

um homem que vive com a mãe. E um
dia aparece-lhe o circo aporta e ele

pensa em partir com ele. A ante -estreia
deverá ocorrer no festival de Vila do

Conde.

Continua a fazer curtas e longas, docu-
mentário e ficção?
O realizador português contemporâ-
neo não pode ser esquisito. Tem que
realizar filmes, curtas e longas, mas
também séries para televisão. A minha

relação com o cinema é um pouco
indistinta: trabalho o documentário

a partir da ficção e vice -versa. Não

tenho qualquer problema em misturar

formatos, até acho isso enriquecedor.
Se tenho um projeto de curta-metra-

gem fico contente. Não hierarquizo os

filmes consoante o formato. Aliás, esta

curta é bastante mais complexa do que
Encontro Silencioso.

De qualquer forma, como foi a expe-
riência de filmai- uma longa-metra-
gem?
O ritmo, o tempo e a relação com o es-

pectador é diferente. Isso dá- me grande

prazer. Um professor dizia-me que uma
curta é uma flecha apontada ao coração,
tem que ser veloz e certeira nas emo-
ções. Gosto muito de curtas, mas espero
vir a realizar mais longas, jl



Encontro Silencioso
Dispersão estética

fl[ O plano inicial é magnífico
e majestoso. A câmara foca a

entrada principal do Instituto

Superior Técnico. Depois, num
movimento lento e harmonio-
so, sem qualquer corte, desce e

vai percorrendo a Alameda D.
Afonso Henriques. Passa pelo seu
imenso relvado, o cruzamento
com a Almirante Reis, o parque
infantil, até que encontra um
grupo de estudantes universitá-
rios a fazer um 'batismo da pra-
xe'. O movimento termina nas
esculturas da Fonte Luminosa: o

tritão e as tágides.
Esta abertura que, segundo

o próprio realizador, marca o

ritmo da película, é efetiva-
mente o melhor que o filme
tem. Aliás, nesta sua primeira
longa-metragem, Miguel Clara
Vasconcelos é irrepreensível
em termos estéticos, revelando
um olhar intenso e cuidado, do

ponto de vista plástico, heran-

ça natural de um percurso em
que que trabalhou com artes

plásticas, teatro e dança. E nessa

apropriação que, pouco mais à

frente, também nos prendemos
a uma certa forma performativa,
que tem particular encanto no
diálogo entre o Dux e a Marta,
deliberadamente artificial. O
filme prossegue bem, numa ideia

de desmontagem do conceito
de praxe, aproximando aqueles
rituais numa seita, seguindo uma
ideia bizarra de metafísica: de

que se pode alcançar sublimação
através da humilhação repetida.
E até aqui tudo vai bem. O filme
só começa a perder-se quando,
lá para o meio, há uma espécie de

interlúdio, em que as persona-
gens se convertem em atores

de uma peça de teatro onde se

interpreta uma lenda medieval.
Dá a ideia de que Miguel Clara,
mais habituado ao ritmo das

curtas, não resistiu a preencher
o espaço.

Se, com o ousado elemento
da peça de teatro, o espetador
tende a ficar narrativamente
desamparado, a parte final pode
fazer com que se perca defi-
nitivamente. Aparentemente,
há uma mudança de rumo. O

plano das praxes, da eminência
do Dux, dilui-se ou mistura-se
com um plano mais comum, de

um triângulo amoroso. Talvez

Miguel Clara exagere na sede de

se desviar dos lugares comuns e

na vontade de transmitir dema-
siadas ideias ao mesmo tempo,
acabando por perder de vista
o objeto re tratado. No meio de
toda este desnorte, o que torna
tudo ainda mais desconcertante
é que, mesmo sendo um filme
demasiado frágil em termos de

argumento, ficamos com a ideia

que estamos perante um grande
realizador. jl MANUEL HALPERN


