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RESUMO  

ABSTRACT 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema de animação, Identidade Nacional, Antropologia Visual 

KEYWORDS: Animation, National Identity, Visual Anthropology 

 
Representações da identidade nacional no cinema de animação português é um 

percurso exploratório baseado na análise de vários filmes de cinema de animação 
português onde a identidade nacional se encontra representada. Se há filmes onde o país 
surge apenas como cenário destas narrativas animadas, há outros que se referem a 
episódios históricos como os descobrimentos, constroem a imagem de um país 
temporalmente localizado num passado remoto onde se conservam tradições, ou ainda, 
apontam para o país um olhar crítico.  

Esta análise implica que se passe pela compreensão do percurso histórico da 
animação em Portugal, assim como de vários problemas e especificidades do meio para 
promover, em seguida, um olhar centrado no papel da animação enquanto reprodutora 
de discursos que se articulam com problemáticas discutidas no contexto de outras 
disciplinas como a antropologia. O conceito de nação encontra-se inevitavelmente em 
foco nesta dissertação, já que a animação constrói a partir dele um conjunto de imagens 
que, independentemente da diversidade de discursos, corresponde à sua representação e, 
simultaneamente, contribui para a sua banalização.  

 
Representations of the national identity in portuguese animation cinema is an 

exploratory route based on the analysis of various films of portuguese animation cinema 
in which the national identity is represented. If there are films in which the country 
emerges only as a scenario for these animated narratives, there are others that refer to 
historical episodes such as the Discoveries, that build the image of a country 
temporarily located in a remote past where traditions are maintained, or yet, point a 
critical look at the country. 

This analysis implies going through the comprehension of the historical course of 
animation in Portugal, as well as various problems and particularities of the medium in 



 

order to promote, then, a view centered in the role of animation while reproductive of 
discourses that articulate themselves with problematics approached in the context of 
different disciplines such as anthropology. The concept of nation is inevitable found in 
the focus of this dissertation, since animation builds from it a set of images that, 
independently to the diversity of discourses, matches its representation and, 
simultaneously, contributes to its banalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

No cinema de animação português encontramos representações de um povo 

aventureiro, de “heróis do mar” que enfrentaram monstros marinhos para descobrir 

novos mundos, de mulheres que esperam eternamente que os maridos voltem do mar, 

fitando o horizonte, e do fado, que canta a saudade, palavra que só esse povo conhece o 

significado. Encontramos ainda referências aos sabores tradicionais, como a sopa da 

pedra, colorida e rica como só as paisagens portuguesas e os seus trajes tradicionais 

conseguem ser, ao vermelho e verde da bandeira, a Camões, Salazar, e até ao Zé 

Povinho. Tudo isto são elementos familiares aos portugueses e entendidos como algo 

que a todos diz respeito, enquanto membros de uma nação.   

A dissertação que aqui se inicia tem como objectivo analisar a forma como 

Portugal se encontra representado no cinema de animação nacional, evidenciando a 

diversidade de discursos adoptados para falar do país.  

Os elementos inicialmente descritos encontram-se nos discursos da esfera 

“oficial”: estão presentes nos livros, são ensinados nas escolas e abordados na televisão, 

mas podemos ouvi-los tanto nos discursos políticos, como nos filmes de ficção. A 

animação também participa dos discursos sobre a nação. O Portugal animado encontra-

se em séries de televisão para crianças, na publicidade, e até nas curtas-metragens de 

autor. Por isso, para analisar a diversidade dos discursos sobre a nação, selecionou-se 

um conjunto de filmes que representa tanto a variedade de objectivos do cinema de 

animação, abordagens e estilos, como a variedade de discursos sobre o país.  

O primeiro dos capítulos desta análise crítica será dedicado aos filmes que têm 

Portugal como pano de fundo. Por detrás da construção deste país está um processo de 

pesquisa que, por vezes, chega a aproximar-se da etnografia. É a partir dela que o 

realizador seleciona os elementos necessários para aquilo que pretende representar. A 

Suspeita (1999) e O Passeio de Domingo (2009) de José Miguel Ribeiro são dois 

exemplos de filmes que têm o país como cenário. Apesar de serem do mesmo 

realizador, as estratégias para alcançar esta representação do país são  diferentes e 

estarão em análise no capítulo III, intitulado O país como cenário.  

O tempo histórico dos filmes supramencionados pode bem situar-se algures 

entre o presente e um tempo indeterminado, mas outros realizadores preferiram recorrer 
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ao passado histórico para mostrar aquele que é o país dos descobrimentos, dos heróis 

que se aventuraram à descoberta de novas terras. O Fado Lusitano de Abi Feijó (1995) 

é um filme especial porque contém uma amostra das várias tendências discursivas que 

iremos analisar. Ainda assim, porque o objectivo do filme era, segundo Feijó, fazer um 

“auto-retrato do país” (para inserir numa série internacional, com outros auto-retratos, 

de outros países) e o autor decidiu recorrer a uma representação caricatural da história 

portuguesa, vamos incluí-lo no contexto do capítulo IV, intitulado Um país de heróis 

descobridores.  Parte do filme é dedicado a mostrar a forma como os portugueses foram 

colonizadores mais bem intencionados do que os vizinhos espanhóis, tendo-se dedicado 

a fazer filhos, em vez de inimigos. De forma semelhante, a coragem de enfrentar os 

perigos do mar para descobrir novas terras, como novos amigos com quem 

confraternizar saudavelmente, encontra-se reproduzida num dos episódios da série O 

Patinho, intitulado O Patinho descobridor, realizado por Rui Cardoso. A inclusão deste 

tipo de narrativas numa série destinada ao público infantil, entre outros episódios 

temáticos, serve de exemplo para a forma como os discursos sobre a identidade nacional 

são ensinados às crianças, que desde cedo são levadas a integrá-los no seu imaginário.   

Ainda antes de Fado Lusitano, Ricardo Neto realizou A lenda do mar tenebroso (1975) 

para incluir numa série de filmes europeus. O episódio escolhido pelo realizador para 

representar Portugal foi precisamente uma lenda, de um tempo em que marinheiros 

afoitos enfrentaram monstros marinhos.  

As lendas e contos tradicionais são aliás assunto frequente no cinema de 

animação, que continua a ter um papel importante na popularização de histórias como as 

incluídas nas pesquisas dos irmãos Grimm (1903), O capuchinho vermelho ou A 

princesa e o sapo, recentemente adaptadas ao cinema. O capítulo seguinte - Contos 

tradicionais portugueses - será precisamente dedicado a analisar uma série de Contos 

tradicionais Portugueses, realizados por Artur Correia e Ricardo Neto entre 1975 e 

1977. O Caldo de Pedra, As duas Comadres, Os dez anõezinhos da Tia Verde-Água e O 

Grão de Milho são quatro episódios de uma série para a qual estavam inicialmente 

previstos treze, mas que enfrentou dificuldades de financiamento. Ainda assim, servem 

perfeitamente para ilustrar como se faz um retrato do país apoiado na tradição, conceito 

que merecerá a nossa atenção, e com olhos postos num passado rural que estaremos na 

eminência constante de perder. O país dos contos tradicionais de Artur Correia e 
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Ricardo Neto é um país unido na diversidade de paisagens, de trajes, de música, de 

sotaques e de histórias.  

O tipo de discurso sobre o país que dá origem a narrativas mais concretamente 

situadas no tempo é talvez o da crítica e caricatura, que estará em análise no último 

capítulo – Uma visão crítica do país – e que terá como protagonistas os filmes de 

Armando Coelho, Eu descobri Portugal (2004) e Abi Feijó, A noite saiu à rua (1987). 

O primeiro nasceu como crítica a um anúncio de promoção turística do país surgido em 

antecipação ao Euro 2004; o segundo foi construído a partir das caricaturas de Abel 

Manta e refere-se, por isso, ao Portugal de antes de Abril e começou até por ser uma 

encomenda de um partido político. O percurso do realizador de animação passa muitas 

vezes pelo desenho de banda desenhada ou cartoon, mas estes dois filmes são os que 

mais diretamente se relacionam com a linguagem crítica e satírica do cartoon. Uma 

imagem distorcida e exagerada, mas não por isso menos distante da realidade e, 

principalmente, dos seus problemas e pontos críticos.  

Outros filmes que se aproximam das várias tendências discursivas aqui 

enunciadas ficam com certeza de fora. Estes servem apenas de exemplo e ponto de 

partida para uma análise que é assumidamente exploratória, que deve ser entendida 

como uma das inúmeras possibilidades de estudo do cinema de animação nacional, 

ainda quase todo por estudar1.  

Por este mesmo motivo, antes dos capítulos analíticos, serão dedicadas algumas 

páginas à enunciação de problemáticas específicas do cinema de animação e da história 

do cinema de animação em Portugal.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!#$%!$&'($)$*+!,-*!$.$%,/-+!-&!0*121/3-&!4$!516-!7899":!$!;$60<-!7899=:+!'($!1'(6!&$*>$%!4$!
*$?$*$@)61A!!
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 I.1. Métodos e teorias 

 

Os filmes aqui reunidos foram selecionados com base num princípio conceptual, 

e não com base na delimitação de um período de tempo. Quer isto dizer que não se 

procurou definir um ‘frame’ temporal para estudar a animação portuguesa, mas sim 

encontrar um corpus de filmes que fosse ilustrativo dos diversos discursos utilizados 

para falar do país. Ainda assim, isto não significa que a sua relação com a história 

nacional e da própria animação seja descurada. 

Correspondendo a esta intenção, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

aos realizadores dos filmes em estudo - Abi Feijó (Fado Lusitano, A noite saiu à rua), 

Artur Correia (série Contos tradicionais portugueses), José Miguel Ribeiro (A Suspeita, 

O Passeio de Domingo), Armando Coelho (Eu Descobri Portugal), Rui Cardoso (Os 

Patinhos) - e ao argumentista Virgílio Almeida (que trabalhou nos filmes de José 

Miguel Ribeiro e com vários outros realizadores nacionais). Nestas entrevistas, 

procurou-se apurar de que forma foram construídos os elementos representativos da 

identidade nacional aqui em estudo, se foram evocados de forma consciente, e, apesar 

de se ter procurado que todas as entrevistas abordassem os mesmos tópicos, as 

perguntas foram personalizadas consoante os autores, sendo por vezes necessário 

insistir na exploração de alguns aspectos biográficos dos realizadores para melhor 

compreender os seus objectivos.  

A escolha dos filmes foi feita a partir do arquivo da Anima-te! – mostra de 

animação portuguesa –, que teve duas edições (em Abril de 2008 e Outubro/ Novembro 

de 2009), na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, e cuja organização, 

na qual participei, esteve na origem deste interesse sobre a temática da identidade 

nacional no cinema de animação português. 

Em termos teóricos, a justificar todas estas opções metodológicas, está uma 

insistência na representação, ideia expressa desde logo no título do trabalho – 

“Representações da Identidade Nacional no Cinema de Animação Português”. A 

representação está intrinsecamente ligada a conceitos complexos como o de cultura e 

identidade. Segundo Stuart Hall na introdução ao seu Representation, “to say that two 

people belong to the same culture is to say that they interpret the world in roughly the 
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same ways and can express themselves, their thoughts and feelings about the world, in 

ways which will be understood by each other” (1997: 2). Esta relação implica, segundo 

tal ponto de vista, uma troca de significados e é através da representação que esses 

significados são permutados, ainda que de forma análoga, através não só de palavras 

escritas ou faladas, como de imagens ou sons. Os filmes servem aqui de exemplo de 

uma “symbolic practice which gives meaning or expression to the idea of belonging to a 

national culture, or identification with one’s local community. It is part of the language 

of national identity” (Hall, 1997: 5).  

Se as imagens também comunicam, para compreendê-las há que lhes colocar 

questões, como sugere Rose (2001). Essas questões podem dizer respeito a três níveis 

possíveis de análise de uma imagem: a produção, a imagem, e a audiência (2000:16). 

Sem cair numa perspectiva unívoca, e entendendo que “in any culture, there is always a 

great diversity of meanings about any topic, and more than one way of interpreting or 

represent it” (Hall, 1997:2), este trabalho será centrado na imagem e no(s) seu(s) 

significado(s). Entenda-se que tal opção não tem, no entanto, que se restringir à análise 

da imagem per se, pois ela está inquestionavelmente inserida numa teia de tópicos que 

chegam a ser extrínsecos à imagem e, neste caso, que se situam fora do cinema de 

animação ou do campo da arte, fazendo parte da cultura ou da identidade nacional.  

Uma segunda premissa para esta nossa análise é o facto de que o cinema de 

animação vai ser levado a sério, na senda do que Marc Ferro defendeu para a relação 

entre Cinema e História (1977). Segundo ele, um filme, quer seja ficção, reconstrução 

histórica, documentário ou reportagem, pode ser “documento” e “agente” da história, 

mas o estudo deste tipo de documentos da categoria do unnoficial knowledge (Samuel, 

1994) está dependente do uso da metodologia adequada. A ênfase do trabalho analítico 

de Ferro está então na História e na procura da compreensão da forma como os seus 

discursos se articulam com o filme. A metodologia que seguiu ensina-nos a olhá-lo 

deixando de lado uma análise essencialmente estética, “not as a work of art, but as a 

product, an image-object, whose meanings are not soleley cinematographic” (1977: 29); 

a considerar os elementos intra e extra-fílmicos, a pensar no que ficou de fora (não só a 

censura como a auto-censura); no inesperado e no involuntário; e, também, a considerar 

a importância do filme na narrativa do passado, porque também tem um papel na 

memória pessoal e colectiva, relacionando-se através dela com presente. Se a História 
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oferece uma perspectiva oficial que vai sendo escrita ao longo do tempo, o cinema pode 

oferecer-nos várias narrativas sobre a História.  

A opção de fazer uma pesquisa baseada em imagens levou-nos a procurar 

estudos de caso com objetos próximos que servissem de referência metodológica. Um 

dos mais claros para esse efeito é o artigo de Terry Warburton, “Cartoons and teachers: 

mediated visual images as data”, que merece por isso também aqui referência, apesar de 

não tratar de imagem em movimento e sim da forma como os professores se encontram 

representados neste tipo de desenho humorístico, divulgado habitualmente em jornais 

ou outro tipo de publicações periódicas. A sua proposta é dividida em quatro partes: 

descrição do conteúdo, conotação imediata, conotação sistemática e, por fim, 

exploração de tópicos narrativos (2000: 256-261). De certa forma, os primeiros dois 

passos correspondem à dimensão intra-imagem (ou intra-fílmica, caso se tratassem de 

imagem em movimento) e dizem respeito à leitura do objecto e à análise da hierarquia 

de mensagens e narrativas implícitas, assim como à forma como é divulgada às 

audiências. A segunda parte põe o objeto em diálogo com outros objetos que 

representem o mesmo assunto e cria espaço para a análise de conceitos extra-imagem. 

É para facilitar uma análise deste género que os filmes aqui em estudo se 

encontram associados consoante o tipo de discurso, nos diversos capítulos já 

introduzidos. Cada filme será descrito e analisado individualmente, atentando primeiro 

aos seus conteúdos internos, mas o conjunto dos vários filmes será depois posto em 

diálogo, procurando também esmiuçar os conceitos extra-fílmicos que cada caso evoca. 

Esta estrutura procura igualmente acentuar as diferenças entre os vários tipos de 

discurso, quando o assunto central é apenas um: a identidade nacional portuguesa.   

A abordagem de Warburton já não é tão centrada no problema da História como 

a de Ferro, ainda que não exclua a investigação dos tópicos narrativos da representação 

na História, mas é interessante porque insiste na imagem como meio de comunicação 

que tem uma dimensão pública. Uma das “armas” do cartoon é a linguagem alegórica e 

metonímica que facilita a compreensão da narrativa por parte do público, aspecto a ter 

em conta principalmente quando nos dedicarmos à análise de filmes cuja linguagem é 

assumidamente crítica e satírica.  

A preocupação com a imagem não exclui, por isso, a atenção ao contexto da sua 

produção e divulgação. Quando uma imagem está em análise, os efeitos visuais, a 

composição e os seus significados são os primeiros pontos a considerar. Esta análise 
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cruza-se pontualmente com a compreensão de como a imagem foi feita, em que género 

encaixa, e é importante saber quem a fez, quando a fez, para quê e para quem (cf. 

quadro de Rose, 2001:40 / Figura 1, em anexo). Estes dois últimos pontos – para quê e 

para quem – aproximam-nos mesmo de uma análise situada na audiência, porque 

implicam compreender de que forma foi considerada a transmissão, a circulação e o tipo 

de display, questões que poderão ser compreendidas com base nos depoimentos dos 

realizadores entrevistados. Ainda assim, importa referir que esta tese não contempla um 

estudo das audiências. Em análise estará, afinal de contas, o museu de cada filme2, que 

corresponde a todo aquele tipo de material que o realizador constrói e expõe.  

O espectador é, no entanto, ativo e criativo na leitura e análise que faz das peças 

expostas, até porque um filme é um objecto feito para ser visto ou “lido”, fazendo uma 

analogia à escrita. A analogia anterior parece fazer sentido porque o ato de ver uma 

imagem não está tão vulgarmente associado ao ato de adquirir conhecimento através 

dela, tanto quanto o da leitura está para a escrita. Ferro (1988) e Samuel (1994), já 

referidos, mostram como a História tem sido relutante em considerar certos materiais 

não oficiais e esta relação de autoridade que a escrita exerce enquanto fonte e forma 

rigorosa de expressão podem ser uma explicação. No entanto, não há como negar aquilo 

a que Mitchell apelidou de “pictorial turn”, uma viragem delineada por autores como o 

pioneiro da semiótica, Charles Pierce, Nelson Goodman ou por Derrida, Foucault e por 

autores da escola de Frankfurt, que se preocuparam em analisar sistemas simbólicos não 

linguísticos, deixando sobretudo de lado a ideia de que a “language is paradigmatic for 

meaning” (1994: 13). Uma das heranças que a escrita deixou para o terreno do cinema 

foi provavelmente o seu entendimento como um espetáculo de ficção, pouco rigoroso 

ou até mesmo falso, preconceito que se intensifica ainda mais em relação ao cinema de 

animação, situação em parte aproximada da que confronta fotografia e pintura. Na 

prática, é inegável que, para a maioria das pessoas a imagem fotográfica é, apesar de 

paradoxalmente manipulável e manipuladora, uma testemunha do real, resultado 

daquilo a que Alan Sekula apelida de “established myth of photographic truth” 

(1982:86). Por questões técnicas, “uma imagem produzida com uma câmara é, 

literalmente, um vestígio de algo colocado diante da lente” (Sontag, 2003: 31). A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Esta ideia de museu advém da expressão de Ferro, para quem “this information – which we will call a 
“filmic museum of objects and gestures, of atitudes and social behaviour” often comes from the diretor 
involuntarly. As we have said, a film is Always submerged by its content”(1988: 82)!
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imagem construída, desenhada, por sua vez, é assim presumida como uma representação 

subjetiva, que emana do eu e não serve portanto para o outro adquirir conhecimento 

sobre a história e sobre a realidade de forma objectiva3.  

Destronado o mito da imagem verdadeira, tanto a fotografia, como o 

documentário ou a narrativa de ficção, em termos abstractos, têm algo a dizer sobre a 

realidade de forma mediada. Mesmo a mais ficcional de todas as narrativas encontra 

base naquilo que o seu realizador conhece do mundo. Como respondeu José Miguel 

Ribeiro quando lhe foi perguntado que importância tinha a experiência do real para os 

seus filmes4, “Eu acho que se não tivesse vivido, não tinha nada para dizer”.  

Até agora, o percurso traçado nesta descoberta metodológica fez-se olhando para 

abordagens mais próximas dos estudos culturais, dos film studies, da cultura visual, da 

semiótica ou da teoria da arte, justificável pela proximidade que ganhei com os seus 

debates ao licenciar-me em Arte Multimédia. Mas se houve disciplina que me conduziu 

ao objecto em estudo foi a descoberta pessoal da antropologia e da sua preocupação 

com as “culturas visuais”. É possível afirmar que os debates neste contexto se dividem 

entre produzir imagens como forma de conhecimento do outro e, por outro lado, estudar 

o outro através das imagens por ele produzidas. Este trabalho situa-se no segundo pólo 

da discussão, como terá ficado esclarecido anteriormente, mas não deixa por isso de 

dever alguns conteúdos às reflexões acerca do primeiro. Se, por um lado, a 

“antropologia visual” parece exclusivamente dedicada à produção do chamado filme 

etnográfico  (Banks, 2000: 9), ao centrar-se nas imagens enquanto documentos (e não 

como simples método de estudo em si) traz consigo um conjunto de debates sobre o 

visual que aqui também importam considerar. Uma dessas questões é a do mito da 

imagem imparcial que protegeria o antropólogo da subjetividade dos seus apontamentos 

escritos (Ribeiro, 2004: 95) e que motivou teoricamente, numa primeira instância, os 

registos em imagem feitos por antropólogos, de um ponto de vista ativo (Banks, 2000: 

10). Depois de questionada esta omnipotência da imagem, a antropologia foi 

caminhando para uma perspectiva mais ‘reflexiva’ (Pink, 2001: 4). Afinal, a imagem 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
B!Há no entanto um reverso irónico na relação da animação com a imagem fotográfica (complicada com a 

introdução das técnicas digitais): é fotograma a fotograma que se constrói a ilusão do movimento e a 

fotografia tem na história do cinema de animação um papel incontornável. A imagem animada é, ela 

própria, um vestígio dos desenhos originais.  
4 Em entrevista presencial realizada em 2011!
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fotográfica, prometida prova do real, não era mais do que uma representação subjetiva, 

que resulta das escolhas e opções do seu realizador, e portanto o antropólogo teve que 

legitimar o seu ponto de vista, opção que, aliás, acompanhou as tendências gerais da 

disciplina, mesmo quando as opções metodológicas eram mais tradicionais. Esta 

mudança não ocorreu, no entanto, sem que a imagem caísse em descrédito enquanto 

fonte e a escrita ocupasse um papel principal quando a produção científica era o 

objectivo, algo a ser contestado firmemente pelos antropólogos das etnografias visuais, 

como Sarah Pink (2001: 4).  

Através da história da relação da antropologia com o filme etnográfico são 

observáveis também outras tendências da disciplina, como a “mudança do centro de 

interesse. Do exterior e do mundo exótico, vira-se para o interior do seu próprio meio...” 

(Ribeiro, 2004: 97). Esta viragem traz para a antropologia todo um conjunto de 

potenciais novos objetos de estudo, de mais difícil delimitação, que conduziriam a 

disciplina à necessidade de novas abordagens metodológicas. Perante novos desafios, 

gerou-se a “lack of fit between the problems raised by a mobile, changing, globalizing 

world, on the one hand, and the resources provided by a method originally developed 

for studying supposedly small-scale societies, on the other” (Gupta & Fergusson, 1997: 

3). Procurando redefinir o seu espaço de ação, a antropologia tornou-se também 

necessariamente mais permeável ao contributo de outras disciplinas.   

É neste contexto que a antropologia começa a estudar as imagens produzidas 

pelo outro. Afirma Banks que “visual anthropology is coming to be understood as the 

study of visible culture forms regardless of who produce them or why” (2000 :11) Com 

base neste passado de reflexões e redefinições, um dos principais pontos de partida da 

análise teórica que aqui se fará é que “visual anthropology is not about the visual per se 

but about a range of cultural relationships enmeshed and encoded in the visual” (Banks, 

1997: 288). A descoberta desta abertura a novas ferramentas e abordagens, assim como 

a evidência do ponto de vista do antropólogo, foi, para mim, um incentivo para partir 

para um trabalho como este, com fontes menos óbvias. Estudar cinema de animação 

implica um percurso analítico exploratório, que passa não tanto por olhar para as 

imagens e a partir delas encontrar uma linha de análise coerente, mas por cruzar estas 

informações com as motivações e intenções dos realizadores, considerar o público a que 

se destinam, procurar referências não só em livros, como em catálogos de exposições, 

na internet, ou na produção teórica das suas artes irmãs, como o cinema e a banda 
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desenhada, em que a animação é acessória, mas pelo menos encontra referência.  

Não havendo um receituário para a construção de uma “etnografia”  fundada no 

cinema de animação português, o modelo a seguir foi precisamente o de arriscar 

descobrir o já referido “museu” dos filmes e aí situar esta etnografia. Como 

complemento, procurou-se aprender a falar a linguagem que os realizadores imprimem 

nos seus filmes, de forma mais ou menos direta. Mas o ponto de partida são os filmes e 

é a partir deles que procurarei perceber a forma como a identidade nacional se encontra 

representada no cinema de animação português.   

 

 

I.2. A Nação representada 

 

Ema Sofia Leitão, no livro Desenhos Animados: discursos sobre ser criança, um 

estudo orientado para a compreensão da relação dos desenhos animados com a 

audiência infantil, afirma que um dos factores condicionantes dos conteúdos do cinema 

animado é aquilo a que chama “especificidade cultural”. A autora divide o mercado do 

cinema de animação em dois tipos: o dos grandes estúdios, como a Disney/Pixar (que 

domina as salas de cinema) ou a Viacom (grupo de que faz parte a Nickelodeon ou a 

DreamWorks), que, graças à sua hegemonia em termos de distribuição, “ditam estilos e 

conteúdos” (2008: 15), e um outro grupo composto pelos “pequenos produtores locais 

de animação (que) defendem a relevância e a especificidade culturais como 

características essenciais na consideração da qualidade de um produto” (2008: 15). Quer 

isto dizer que, adoptando um ponto de vista mais centrado numa camada específica da 

audiência dos desenhos animados - as crianças -, Leitão olha para a produção dos 

grandes estúdios internacionais como praticantes de uma animação interessada em 

corresponder a um público-alvo de contextos culturais diversos. Por outro lado, para os 

pequenos produtores locais ou regionais, sobra um público local específico, que deverão 

agradar para conquistar, usando a “especificidade cultural” como trunfo.  

Esta “especificidade cultural” é assim uma expressão usada e legitimada pelos 

criativos da área, conscientes do seu papel de construtores de discursos a serem 

assimilados pelas crianças, pois afirmam deste modo uma preocupação em adequar o 

seu discurso consoante quem vai ver os seus filmes. Note-se: especificidade “cultural” e 



 11 

não “nacional”. Esta é aliás uma questão sobre a qual Leitão não deixa de refletir 

sumariamente, referindo que “a identidade cultural é comummente definida por 

referência a elementos históricos e geográficos, frequentemente relacionados com a 

nacionalidade”, mas acrescenta imediatamente em seguida que “esta definição é 

problemática num panorama de diáspora e globalização” como o atual, destacando o 

papel da “televisão global” que “dissemina narrativas ocidentalizadas que promovem a 

uniformização através do imperialismo cultural mas (...) também pode promover a 

circulação de múltiplos discursos culturais numa escala global desde que a diversidade 

seja respeitada” (2008:21).  

É, no entanto, continuando a ler o livro de Leitão que regressamos ao conceito 

de “nação”, em particular quando a autora analisa o conjunto de elementos responsáveis 

por apelar à proximidade das crianças por via da tal “especificidade cultural” de uma 

séria portuguesa chamada A maravilhosa expedição às ilhas encantadas (2008: 182-

187). Como descreve, “São várias as referências à cultura portuguesa. A música do 

genérico de abertura; as referências à culinária nacional feitas, principalmente, pelo 

frade (...); a língua (...); para além do uso de pronúncias diferenciadas encontram-se 

referências à mitologia popular portuguesa pela menção do demónio.” (2008:194) Esta é 

portanto uma “especificidade cultural” que existe entre fronteiras e a série que a autora 

aqui analisa é mais um exemplo de como a nação pode ser representada. No contexto 

deste trabalho, privilegiar-se-á um olhar sobre os elementos representativos da 

identidade nacional, mesmo perante o cenário de globalização referido pela autora e que 

também encontra expressão entre os filmes em estudo.  

Os elementos enunciados encontram-se entre a lista de peças daquilo a que 

Anne Marie Thiesse apelidou de “sistema IKEA de construção das nações, que permite 

montagens muito diferentes a partir das mesmas categorias elementares...” (2000: 22). É 

que “hoje podemos estabelecer a lista dos elementos simbólicos e materiais que uma 

nação digna desse nome deve apresentar: uma história que estabelece uma continuidade 

com os ilustres antepassados, uma série de heróis modelos das virtudes nacionais, uma 

língua, monumentos culturais, um folclore, locais eleitos e uma paisagem típica, 

determinada mentalidade, representações oficiais – hino e bandeira – e identificações 

pitorescas – trajes, especialidades culinárias ou um animal emblemático” (2000: 22). 

Esta vai ser uma lista revisitada várias vezes ao longo da análise do corpus de filmes 

animados portugueses por nós escolhido. 
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Benedict Anderson definiu a nação como uma “comunidade imaginada”. É o 

sentimento de comunhão entre os vários membros de uma nação, mesmo na 

impossibilidade de se conhecerem a todos (2005:25), que permite a existência de um 

conjunto de práticas e símbolos de conhecimento comum como os referidos na lista 

anterior. A narrativa da nação é complexa e paradoxal. Para começar, “não há nada mais 

internacional que a formação das identidades nacionais (Thiesse, 2000: 15); ou, como 

refere Anderson, a “universalidade formal da nacionalidade enquanto conceito 

sociocultural (...) vs a particularidade irremediável das suas manifestações concretas” 

(Anderson, 2005:24). Hobsbawm insiste, por sua vez, na dificuldade que é estudar a 

‘nação’, porque este é afinal um fenómeno dual, “constructed essencially from above, 

but which cannot be understood unless also analysed from below. That is in terms of the 

assumptions, hopes, needs, longings and interests of ordinary people, which are not 

necessarily national and still less nationalist” (1990: 10). A tarefa de analisar a nação 

“de baixo”, na impossibilidade de definição do conceito, torna-se, evidentemente, ainda 

mais complicada. Requer pelo menos a compreensão de que os discursos oficiais não 

servem de guia para compreender a forma como os membros de tal comunidade 

imaginada vivem a nação; que a relevância da identidade nacional para os seus 

membros é relativa; e que o conceito de nação é algo que pode mudar e está sempre em 

construção (1990: 11).  

Tomemos os filmes animados aqui em estudo como uma manifestação fora 

dessa esfera de discursos oficiais, porque, de modo geral, os reproduzem passivamente, 

não esquecendo ao mesmo tempo que têm um papel potencialmente ativo e participante 

na sua divulgação e construção criativa, já que lhe conferem uma nova roupagem e uma 

dimensão pública, através da exibição nos cinemas e na televisão, conforme o tipo de 

filme em causa. Como teremos oportunidade de aprofundar, há representações mais 

conscientes que outras, por parte dos realizadores responsáveis pelos filmes em estudo, 

e há ainda o factor distribuição a contar como entrave à verdadeira capacidade 

interventiva do cinema animado na transmissão deste tipo de discursos ideológicos. As 

entrevistas feitas aos realizadores dos filmes no contexto desta investigação serviram 

para constatar que existem vários tipos de postura em relação à questão nacional: uma 

consciente e que teve como base alguma pesquisa em livros, publicações periódicas ou 

museus; e uma outra de total indiferença, em que o realizador se viu confrontado com 
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esta dimensão do seu trabalho no momento da entrevista. Perante esta segunda postura, 

há que refletir um pouco sobre a importância da banalização da questão nacional.  

Como ponto de partida para tal reflexão, tenhamos em conta o que escreveu 

Thiesse: “O sentimento nacional só é espontâneo quando já está totalmente 

interiorizado; tem de ser ensinado previamente” (Thiesse, 2000: 22). Recuando à 

origem do fenómeno nacional, observa-se que este "is situated at the point of 

intersection of politics, technology and social transformation." (Hobsbawm, 1990:10) 

Noutras palavras, procurando enfatizar a importância do desenvolvimento da imprensa 

escrita para o nacionalismo, "aquilo que, pela positiva, tornou as novas comunidades 

imagináveis foi a interação semicasual, embora explosiva, entre um sistema de 

produção e relações de produção (o capitalismo), uma tecnologia de comunicação (a 

imprensa) e a fatalidade da diversidade linguística" (Anderson, 2005: 71). Hobsbawm 

opta por seguir Hroch na divisão da história dos movimentos nacionais em três fases: 

uma primeira, que teve como pano de fundo a Europa do sec. XIX, e que se caracteriza 

por ser “purely cultural, literary and folkloric, and had no political or even national 

implications…”; uma segunda, em que surgem os pioneiros e militantes da “ideia 

nacional” e se observa o início da campanha política em prol dessa ideia; e, por fim, o 

momento em que os programas nacionalistas adquirem o apoio das massas (1990:12). 

Acompanhando este processo, a nação tem sido insistentemente “ilustrada” (cf. Thiesse 

185-279) – da arte aos livro escolares – e a distribuição e difusão dessas imagens 

através dos meios de comunicação contribuiu para a disseminação da linguagem 

identitária nelas representada, facilitando uma familiarização da população com os seus 

elementos, ao ponto de passarem despercebidos no dia-a-dia.    

Situemo-nos, por tudo isto, num momento em que a linguagem da identidade 

nacional portuguesa se encontra massificada e banalizada. A esta luz, os realizadores 

dos filmes em análise estão apenas a reproduzir os elementos de tal linguagem, 

baseando-se em imagens familiares e clichés. Uma nação é assim representada 

quotidianamente como tal e reproduzida perante os seus cidadãos e perante as restantes 

nações. “For such daily reproduction to occur, one might hypothesize that a whole 

complex of beliefs, assumptions, habits, representations and practices must also be 

reproduced. Moreover, this complex must be reproduced in a banally mundane way, for  
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the world of nations is the everyday world, the familiar terrain of contemporary times.” 

(Billig, 1995:6)  
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CAPÍTULO II. SOBRE CINEMA DE ANIMAÇÃO 

II.1. Problemas, especificidades 

 

Até agora tenho-me referido a imagens e filmes de uma forma geral, mas o 

cinema de animação, como qualquer outra forma de expressão, tem as suas 

particularidades. Porque vamos observar a forma como a identidade nacional se 

encontra representada no cinema de animação português e não noutro meio qualquer, há 

que dedicar alguma atenção às suas características e problemas.  

Um olhar transversal sobre a produção teórica acerca da animação revela duas 

coisas: a primeira, é que a própria produção teórica e crítica sobre o assunto é, apesar de 

todo um esforço recente, muito limitada, principalmente em comparação com outras 

áreas do cinema; a segunda é que este desprezo sobre ela é insistentemente expresso, 

tornando-se um lugar comum falar de como a animação é incompreendida, indefinida, 

associada acriticamente a um público infantil ou subjugada à designação pouco concreta 

de “desenhos animados”, tudo isto sem consideração ao trabalho moroso que a sua 

concretização implica.  

O trabalho analítico dos filmes em estudo, que se seguirá a este capítulo, 

confrontou-nos pontualmente com os problemas e preconceitos enunciados. A questão 

central que surge neste contexto é o que chamar ao cinema de animação, ou antes, como 

defini-lo: o cinema de animação é um género do cinema, uma técnica, ou uma arte com 

características próprias?   

A primeira opção – a animação como um género entre os restantes do cinema – 

observa-se especialmente no circuito de distribuição do cinema ocidental. É, na prática, 

nos cartazes das salas de cinema, nas prateleiras das lojas e dos clubes de vídeo que a 

animação é posta lado a lado com os restantes géneros como o drama, a comédia, ou o 

western. Isto acontece porque “a genre film depends on a combination of novelty and 

familiarity” (Buscombe citado por Strinati 2000:44). Tal implica que o factor novidade 

que cada filme deve ter para interessar às audiências esteja restrito aos limites de um 

modelo pré-estabelecido que orienta confortavelmente as expectativas dos espectadores. 

O género é assim “formed by the film industry and other agencies that promote films, 

such as public relations companies, the press, critics and advertisement agencies. These 
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definitions and expectations make up what we understand as genre and promote both an 

individual film and it’s broader generic status” (Strinati, 2000:43). Esta é uma opção de 

definição do cinema de animação que evidencia o papel das estruturas de produção e a 

exploração do potencial dos filmes em contacto com a audiência, mas minimiza a 

importância do seu potencial na construção de narrativas dos mais diversos géneros.  

Esta observação remete-nos momentaneamente para o argumento de Ema Sofia 

Leitão, que separa a produção industrial do cinema de animação da produção local pela 

forma como se afasta ou aproxima da “especificidade cultural”. Vemos aqui que, 

independentemente dos géneros e das intenções dos autores, a definição ou 

entendimento do próprio cinema de animação está também dependente das estruturas de 

distribuição e exibição. Não se enquadrando propriamente nenhum dos filmes em 

estudo na categoria dos grandes circuitos do cinema industrial, que “define tendências”, 

será que estes estão livres de uma determinada categorização? O que foi possível 

constatar é que estes filmes encontram, por via dos circuitos em que são exibidos, outro 

tipo de caracterizações igualmente constrangedoras do potencial criativo do meio. 

Falamos por exemplo do chamado “filme de autor” ou da “série de televisão”,  

categorias onde se encaixa, por um lado, tudo aquilo que ainda não está identificado, ou, 

por outro, aquilo que melhor se conhece do cinema de animação.  

Em Portugal, as limitações dos circuitos de distribuição confinam a exibição dos 

filmes de animação aos festivais e mostras, no momento em que estreiam ou depois em 

retrospectiva, festivais esses que, apesar de serem cada vez mais populares, continuam a 

reunir principalmente praticantes ou aficionados da arte e a não conseguir propiciar o 

acesso do grande público ao filme animado. Muito poucos destes filmes do circuito dos 

festivais são depois editados em DVD ou podem ser adquiridos para rever em casa de 

outra forma. Para o formato da curta-metragem, o único produzido sistematicamente, é 

também complicado encontrar enquadramento para a sua exibição e distribuição, 

principalmente quando já nem há programas de suporte às longas-metragens nas salas 

de cinema.  

É o público do festival de cinema de animação que pode constatar mais 

facilmente a fragilidade da categorização da animação como um género distinto do 

drama, do romance, ou do filme de terror, para dar alguns exemplos de entre os demais 

do cinema. Num festival podem ver-se curtas e longas-metragens; videoclips e 
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episódios de séries feitas para a televisão ou clips publicitários; filmes quase hiper-

realistas e outros expressionistas ou abstractos; filmes que fazem rir ou chorar, filmes 

que falam de guerra e fome ou que conduzem o espectador a mundos imaginários e 

surreais. Num festival, pode observar-se facilmente a diversidade da produção do 

cinema de animação.  

Um outro circuito de exibição, com mais potencial a nível económico, é a 

publicidade e as séries ou especiais de TV que preenchem as grelhas de programação 

especificamente dedicadas às crianças. A publicidade, ao lado da presença cada vez 

mais constante da animação nos filmes de imagem real a nível da construção de efeitos 

especiais, é, de certa forma, invisível no que toca a qualquer tentativa de construir um 

público atento às particularidades do cinema animado. É então a partir da televisão que 

o público realiza uma parte importante do contacto com a animação. A outra parte é 

feita pelas salas de cinema, que preferem os filmes dos grandes estúdios internacionais. 

E é com base neste acesso condicionado que surge provavelmente a ideia de que a 

animação é um espetáculo para crianças e que se opera esta separação de públicos do 

cinema animado. “If ‘animation’ tends to suggest ‘cartoons for kiddies’, this is clearly 

due, in great part, to Disney”, aponta Pilling (1997: xi). O sucesso dos desenhos 

animados de Walt Disney definiu o modelo para uma animação orientada para as 

crianças e para a família, que foi seguido por outros estúdios, acabando por contribuir 

em muito para esta ideia de que a animação é destinada ao público infantil. Digamos 

que nos E.U.A. o desenho animado foi “aproveitado comercialmente” e o modelo da 

Disney desenvolveu-se em torno da definição desse produto, que transformou 

“criatividade em indústria” (Dorminsky, 1983: 12) 

Claro que depois das longas metragens em 3D da Pixar, este modelo 

familiar/infantil “cresceu” um pouco. Ainda antes, filmes de sucesso como Roger 

Rabbit deram a conhecer a animação a um público mais abrangente e adulto. O mesmo 

papel tiveram séries de televisão como South Park ou vários canais de TV por cabo que 

exibem animação para adultos – como o Adult Swim, do Cartoon Network, ou até a 

MTV, esta última empenhada em acompanhar a vanguarda da produção artística nos 

seus separadores temáticos (cf. Graça, 2004) – e, mais recentemente, Persepolis (de 

Vincent Paronnaud e Marjane Satrapi, 2007), Valsa com Bashir (Ari Folman, 2008), ou 

O mágico (Sylvain Chomet, 2010), exemplos de sucesso cinematográfico entre os 

adultos. Mas tudo isto não foi ainda suficiente para dispersar o preconceito e o lugar da 
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animação na programação dos canais generalistas continua a ser a manhã, para entreter 

as crianças enquanto tomam o pequeno almoço, ou, pontualmente, sobretudo durante os 

períodos das férias escolares, exibem-se longas-metragens de animação.  

Como observa José Miguel Ribeiro5, é a durabilidade da fórmula do “desenho 

animado” que transforma o seu potencial económico e que acaba por mais servir à 

televisão. Segundo o realizador, “todas as televisões têm espaços para crianças e todas 

precisam de conteúdos para elas, portanto há um grande mercado para esse espaço. 

Depois, acontece uma coisa que é impressionante. Um filme como a Mary Poppins, que 

foi um grande sucesso na altura, se for mostrado a uma criança hoje, ela se calhar vai 

achar aquilo uma coisa muito estranha, com uns efeitos especiais que já passaram de 

moda. Nota-se que aquilo já não é uma coisa atual e se calhar ela já não vai olhar para 

aquilo com muito interesse. Mas se mostrares a Branca de Neve e os Sete Anões, há 

crianças que ainda hoje olham para aquilo como um filme atual. Há portanto esse lado 

de durabilidade que os filmes de animação têm e que é um lado que pode ser visto de 

uma forma económica, que tornou o filme para crianças uma forma de ganhar muito 

dinheiro. É por isso que passam muito na televisão filmes para crianças e não passam 

para adultos.” Compreende-se assim o que quer dizer Abi Feijó6 quando afirma que 

“paradoxalmente o sucesso da animação está na origem do mau conhecimento que as 

pessoas têm dele”. São estas estruturas bem sucedidas que ainda ofuscam a restante 

diversidade da produção do cinema de animação e insistem em encaixar a animação no 

raio de interesse de um determinado público-alvo.  

Mas regressemos à questão inicial deste segundo capítulo, como definir o 

cinema de animação? Por oposição à primeira perspectiva, da animação como género, 

há autores como Denis, para quem “a animação é uma técnica (ou melhor, um conjunto 

de técnicas) e não um género (...). Essas diferentes técnicas permitem de facto realizar 

filmes que pertencem a todos os géneros (filme negro, comédia, musical, burlesco, 

filme de terror, filme de guerra, etc.) inclusive nos modos de documentário e 

experimental, e responder a tentativas artísticas e comerciais tão variadas como o 

cinema de ‘filmagem real’” (Denis, 2010: 7). Perante esta opção teórica, com mais 

ênfase na produção do que na audiência em relação à anterior, e sabendo que se chama 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Em entrevista presencial realizada em 2011.  
6 Em entrevista presencial realizada em 2010. 
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vulgarmente “desenhos animados” a qualquer filme animado, fica a descoberto um 

desconhecimento por parte do público do processo de criação do cinema animado. O 

“desenho animado” é apenas uma técnica - ainda que a mais popularizada pelo suspeito 

do costume, Walt Disney. Na designação ‘cinema de animação’ cabem todas as técnicas 

que concebem o filme “imagem a imagem”, incluindo a animação de volumes, com 

marionetas, areia, recortes, ou qualquer outro material, e ainda o 3D. E como acrescenta 

José Miguel Ribeiro, “agora até já se podia falar mais de 3D, porque tens muito mais 

3D do que desenhos animados. Os “desenhos animados” eram a forma mais industrial 

do cinema de animação, era aquilo que aparecia mais nas televisões. (...) O que está a 

acontecer agora é que o desenho animado está a ser substituído por uma tecnologia 

nova, que é o 3D e está a tornar-se cada vez mais a tecnologia que domina a maior parte 

das produções.” E é perante esta ênfase na diversidade do cinema de animação, 

reforçada por esta chamada de atenção para as suas potencialidades de evolução com o 

aparecimento de novas tecnologias ao serviço da criatividade dos realizadores, que 

chegamos a uma outra opção de entendimento do cinema de animação: a animação 

como uma arte, com um espaço para si mesma, quer a nível do seu entendimento 

prático, quer teórico.  

Para Jorge Neves, “o cinema de animação não é um simples género 

cinematográfico, como o policial, o musical ou a comédia, mas antes uma arte 

autónoma, herdeira do teatro óptico ou  pantominas luminosas, projetadas ao público 

pela primeira vez em 28 de Outubro de 1892” (1992:3). Aceitá-la como mais um género 

do cinema é mantê-la subjugada à “toda poderosa Sétima Arte”, que remeteu a 

animação “para um plano secundário, o das técnicas de suporte do Cinema” (1992:3), 

ou como como observou Ralph Stephenson, aceitá-la como “the little sister of the live-

action film, which dominates the cinema like a prima dona” (1967:8). No contexto 

desta concepção ‘autónoma’, que não enfatiza apenas a técnica, mas procura encontrar 

um novo lugar para a animação, existe uma ideia popular entre os autores do cinema de 

animação, que evidencia o carácter plural desta arte, porque reúne em si um pouco de 

todas as outras artes: “vai buscar ao desenho as suas linhas, à arquitectura os seus 

volumes, à pintura as suas cores, à luz a sua luminosidade, ao cinema os seus 

movimentos, ao diálogo e aos comentários os seus sons articulados, à música os seus 

sons musicais.” (Marie-Thérèse Poncet, s/d: 16). 
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Esta necessidade de afirmação da animação enquanto arte, encontramo-la 

igualmente as palavras de José Miguel Ribeiro, para quem o cinema de animação 

procura “ligar muito mais o cinema às artes plásticas. A animação chega até a ser mais 

artística e mais absoluta como forma de arte, porque reúne todas as artes plásticas.”  

No início deste capítulo, afirmou-se que a ausência de um espaço próprio para o 

cinema de animação alimentava um ciclo de incompreensão/indefinição. Na origem 

deste problema, poderá estar precisamente esta proximidade da animação com as várias 

artes visuais e a dificuldade em lidar com a diversidade das suas técnicas, que 

impossibilita os críticos e teóricos de se suportarem na linguagem do cinema, já mais 

popularizada. Como adianta Jayne Pilling, “there are as many diferent kinds of films as 

there are visual artists” (1997:xii) e portanto “there is no ‘taxonomy’ of animation styles 

on which writers can draw, never mind challenge or redraw” (1997: xiii).  

Para melhor compreender este apontamento da autora britânica, tomemos como 

exemplo o cinema de animação em Portugal. Este é um “cinema de autores”, usando a 

expressão que João Mário Grilo escolheu para apelidar o período do cinema português 

entre 1960-1990, momento charneira do cinema nacional em que se evidencia uma nova 

vaga de cineastas, por oposição a um “Cinema de Actores”, no período de 1930-50 

(2006:16), assim chamado pelo desempenho que os atores ali prestaram, “emprestando 

aos filmes uma vivacidade e uma convicção que muitas vezes excede as  expectativas da 

história ou as competências desiguais da sua realização” (2006:14). O cinema de 

animação português, independentemente do período, e na ausência de uma ou outra 

tendência para seguir um determinado estilo ou para tratar um determinado tipo de 

tema, é, mais do que um cinema “Sem Actores” (como lhe chamou António Costa 

Valente, 2001), um “Cinema de Autores”. A diversidade de estilos corresponde 

precisamente à diversidade da obra dos artistas visuais e é nos realizadores e na equipa 

de animadores que está centrado todo o papel da caracterização dos personagens que 

protagonizam a história7. São os autores que dão vida à história - que a animam.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Virgílio Almeida acrescenta sobre este assunto que “da mesma foram que quando se escreve para 
imagem real, há um processo de apropriaçãoo daquele personagem por uma atriz ou por um ator, e eles 
próprios vão reencarnar e vão dar-lhe corpo e alma, e nervo e sangue e garra (...) o que acontece na 
animação é que há animadores que também fazem isso. Que são capazes de pegar nestas marionetes e 
desenvolver-lhes um lado mais terno, como foi o que aconteceu com a animadora belga que animou o 
Camané, de O passeio de Domingo” - em entrevista presencial realizada no em 2011. !
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E este não é necessariamente um “cinema de autores” artesanal, que encontra 

modelo nos cineastas de animação mais conhecidos do ONF do Canadá, como Claude 

Gauthier ou Theodore Ushev. “Quando uma pessoa fala de um filme de autor no 

Canadá, está a falar de um filme que foi feito por aquela pessoa. Foi ele que fez a 

história, foi ele que fez os desenhos, foi ele que fez a animação, foi ele que fez tudo”, 

diz Abi Feijó. Este “cinema de autores” português é um cinema que não só encontra 

diversidade a nível artístico, como força para continuar a existir, muito graças à 

iniciativa dos seus autores, e é por isso que assim o apelido.  

Esta ausência de uma linguagem estilística recorrente é um entrave a que se fale 

de animação em Portugal, porque exige dos responsáveis pela produção teórica e crítica 

um conhecimento profundo das suas características, fazendo com que, como observam 

os realizadores entrevistados, lhe seja sempre reservado muito pouco espaço em 

comparação com o cinema de “imagem real”. José Miguel Ribeiro salienta que é 

habitual encontrar esta secundarização do cinema de animação enquanto matéria nas 

reportagens dos festivais de cinema publicadas nos jornais, que se limitam muitas vezes 

a referir as curtas-metragens premiadas. Este será também um problema das instituições 

responsáveis pela divulgação e formação do cinema em Portugal, onde a abertura à 

animação é ainda muito limitada.  

Se as perspectivas sobre a animação enunciadas até agora têm algo em comum, é 

precisamente um complexo comparativo constante em relação ao cinema de imagem 

real, sem chegar a distingui-la deste de uma forma concreta. Mas a grande 

especificidade da animação é precisamente o controlo, imagem por imagem, do 

movimento. Nas palavras de Abi Feijó, “a definição de animação de Norman Mclaren é 

muito importante naquilo que diz respeito à especificidade da arte da animação. Ele diz: 

a animação não é a arte do desenho, mas a arte do movimento do desenho. O que é 

importante na animação não é o que se passa em cada desenho, mas é o que se cria entre 

cada dois desenhos de uma sequência. Ora, essa manipulação desse interstício que 

existe entre dois desenhos diferentes é o trabalho específico do animador e é onde ele 

cria a expressividade dos movimentos e das ações e que só na animação existe. De 

resto, o cinema de animação pode ser uma arte híbrida, informada pelas estratégias das 

outras artes, que recorre ao cinema, que recorre à fotografia, que recorre à pintura, ao 

desenho, à arquitetura, à música, à dança, à coreografia, à literatura, e a todas as outras 

artes que podem estar incluídas na animação. Não têm que estar obrigatoriamente 
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incluídas. Se vês um filme abstracto, não tens se calhar uma narrativa, uma obra literária 

por trás, mas há outros casos em que podes ter. Portanto, o cinema de animação como 

media audiovisual é uma arte híbrida que recorre a todas as outras artes, no entanto tem 

uma especificidade que é só dela: é essa manipulação, o controlo, o fazer tudo imagem 

por imagem, e o controlo desse espaço que vem entre um fotograma e o outro. O que 

faz a imagem contínua, tu não controlas, é mecânico, é uma questão mecânica da 

máquina, que reproduz a realidade. Na animação, essa coisa é criada pelo animador.”  

É para tentar corresponder a este desafio da animação, do controlo do movimento 

que a narrativa se centra no “infinitamente pequeno”, no episódio, na caricatura. A 

linguagem da animação surge precisamente no encontro da procura de uma 

simplicidade operativa com uma tentativa de interpretação e construção da realidade, 

mesmo que a realidade da animação seja uma “realidade imaginada”, como lhe chamou 

José de Almada Negreiros (1938).  

A questão do tempo é, salienta Virgílio Almeida 8 , um resultado desta 

particularidade da animação de construir o movimento. Há uma grande discrepância 

entre o tempo de produção da animação e o tempo de visualização. E, quanto mais 

moroso é o processo de produção, mais caro fica. Este problema não só faz com que o 

formato da curta-metragem seja mais viável em termos de orçamento, como influencia 

as escolhas dentro do próprio filme. Diz o argumentista que “outra diferença substancial 

que há, tirando os grandes estúdios norte-americanos (a Pixar e a Dreamworks), em que 

as personagens animadas falam muito, porque há imenso dinheiro para contratar 

animadores para depois estarem a fazer a sincronização labial, no cinema de animação 

tende-se a falar muito menos do que na imagem real, logo, os argumentistas de cinema 

de animação escrevem muito menos diálogos do que na imagem real. Somos mais 

económicos a utilizar a linguagem”. Aquilo que fica efetivamente por dizer, terá que 

passar para a caracterização visual e expressiva das personagens e dos ambientes.  

Além destas limitações da produção, os circuitos de distribuição que, como já 

expus, são responsáveis por mediar o contacto que a maioria das pessoas tem com o 

cinema de animação, acabam por influenciar indiretamente os conteúdos dos próprios 

filmes. Os produtores preocupam-se sobretudo em encontrar nos filmes estórias e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=!Em entrevista presencial realizada em 2011.!!
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personagens universais, ou que possam ser bem aceites nos países onde se pretende ser 

feita distribuição. A idade do público-alvo é também algo a ter em conta, 

principalmente quando se trata de crianças. Se as televisões precisam de preencher 

algum espaço com programação dedicada às crianças, vão procurar escolher séries que 

encaixem nos padrões daquilo que consideram ser mais indicado para o seu target. “Em 

filmes que são destinados a passar em televisão, ou em episódios para séries, 

normalmente nós temos que respeitar que há determinado tipo de ações que as 

televisões não toleram. Por exemplo a televisão portuguesa é muito refractária 

relativamente a ações que desencadeiem situações de nojo. Ou seja, cuspir, assoar, 

ranhos, arrotos, todo esse tipo de situações. E depois nós vemos uns Simpsons ou um 

South Park e percebemos que é cultural. Mas a televisão portuguesa barra-nos muito o 

recurso a esse tipo de ações e então nós aí já sabemos. Isto é uma série, a RTP meteu 

dinheiro, não vale a pena fazermos essa cena”, explica Virgílio Almeida.  

Como teremos oportunidade de reforçar, a opção por fazer representações do país 

ou de temas que apelem a essa proximidade cultural é também por vezes condicionada 

pela preocupação em preencher os requisitos para este tipo de estruturas de 

financiamento. Quando em 1996 é aprovado o Regulamento de Apoio Financeiro 

Selectivo ao desenvolvimento de Projectos de Animação (Portaria 218/96, de 22 de 

Maio), que reconhecia o “potencial e o relevo que o cinema de animação vem tendo no 

nosso país”, um dos critérios para apoiar a seleção dos projetos era que estes 

cumprissem com a “inserção do tema e das personagens da obra na cultura portuguesa” 

(Portaria 470/96, de 19 de Setembro). A restruturação do Instituto Português da Arte 

Cinematográfica e Audiovisual/IPACA, a quem deviam ser apresentados os pedidos de 

apoio, para o Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia/ICAM, em 1998, (Cruz, 

2002: 26), conduz a uma redefinição do regulamento do plano de financiamento à 

animação, que já não inclui a alínea citada e ainda substitui o anterior critério que 

considerava as “perspectivas de distribuição e difusão pública da obra” (Portaria 218/96, 

de 19 de Setembro, Artigo 10º) por “perspectivas de distribuição, difusão e edição no 

país e no estrangeiro” (Portaria 1165/2001, de 4 de Outubro, Artigo 14º). Esta alteração 

demonstra já uma preocupação com a abertura da produção da animação nacional aos 

mercados internacionais.  

Em consequência da criação Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual/ 

FICA, em 2006, o ICAM é novamente restruturado, em 2007, e passa a Instituto do 
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Cinema e do Audiovisual/ ICA. O regulamento do concurso 9, que inclui o Programa de 

Apoio à Produção de Curtas-Metragens de animação, único dedicado ao cinema de 

animação, tem como base apenas três critérios, que já não revelam diretamente qualquer 

preocupação com os critérios destacados anteriormente10.  

Ainda sobre a construção do público da animação que esta preocupação com os 

conteúdos revela em confronto com os temas escolhidos, há que considerar aqui o 

potencial da animação para a banalização dos discursos sobre a nação. O recurso a 

temáticas, cenários e elementos que remetam para a nacionalidade pode não surgir 

propositadamente por parte dos realizadores, com o objectivo de divulgar discursos, 

mas sim de encaixar o filme num determinado padrão de expectativas por parte das 

estruturas de exibição e recepção do filme, mas tal não deixa de contribuir para a 

familiarização, de crianças como de adultos, com este tipo de elementos representativos 

com que lidamos desde a infância. É até possível encontrar intenções pedagógicas no 

recurso a um tipo de linguagem mais acessível para as crianças, a quem ensinar a 

história de Portugal que, como, por exemplo, referiu Artur Correia11, de uma forma 

séria e rigorosa, pode tornar-se numa tarefa mais aborrecida. Observa-se ao mesmo 

tempo uma certa passividade e inconsciência de outros criativos, o que mostra que estes 

também estão familiarizados com estes discursos, ao ponto de os reproduzirem natural e 

acriticamente.  

Por fim, não será porque o carácter preliminar deste trabalho não nos permite 

insistir na compreensão completa do processo de comunicação destas representações da 

identidade nacional (que implicaria um estudo desde a produção, passando pelos 

conteúdos da imagem, até chegar ao impacto na audiência), que vamos deixar de 

considerar que a construção do público infantil que temos observado até aqui tem as 

suas limitações. Para começar, separa o público infantil do público adulto sem 

questionar se esta separação faz sempre sentido (sobre a definição do público infantil, 

cf. Ema Leitão, 2008: 27-67). Depois, problematizar o preconceito de que a animação é 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C!ICA - Legislação -  Regulamento dos Concursos Acedido a 22 de Julho de 2011. http://www.ica-
ip.pt/pagina.aspx?pagina=216.  

"9!Segundo tal documento, o júri deverá atender “a) Á inovação e originalidade do projecto; b) Às 
qualidades narrativas do projecto; c) À coerência plástica na conjugação dos elementos artísticos.” 
(Decreto de Lei 227/2006 de 15 de Novembro)!

""!Em entrevista presencial realizada em 2010.!!
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para crianças não implica inferiorizá-la enquanto público e muito menos aceitar que a 

criança seja um público que, por definição, faça uma leitura passiva dos conteúdos. 

Encontrámos até algumas reticências, mesmo por parte dos realizadores, em definir 

concretamente o público a que se destinam as suas obras, insistindo que permitem 

várias camadas e possibilidades de leitura da narrativa, desde a linguagem corporal às 

ações, aos diálogos, até ao próprio conteúdo conceptual, e que podem portanto ser 

fruídos por públicos de todas as idades, característica que devia ser motivo para uma 

maior prática e uso do cinema de animação, do que para o seu desprestígio.  

Para concluir, este percurso pela procura das especificidades do cinema de 

animação levou-nos a percorrer um conjunto de problemas de importância crucial para o 

entendimento dos filmes que estarão análise, principalmente porque nos conduziu à 

abordagem de uma diversidade de questões relacionadas com a sua produção, público e 

distribuição, diversidade essa que é, no fundo, uma característica do próprio cinema de 

animação nacional, e se encontra portanto reflectida no corpus selecionado para análise. 

Todas estas questões foram analisadas em termos algo abstractos, mas relacionam-se 

também com a história da forma com que a produção, distribuição e financiamento ao 

cinema de animação foi tomando no país.  

Porque os filmes escolhidos para análise têm um contexto histórico, fomos à 

procura de uma resposta para a dúvida com que Fátima Marques introduziu o seu 

contributo para a edição de comemoração dos “100 anos de cinema de animação”: 

“história do cinema de animação em Portugal ou a pretensão de fazer história do que 

não existe?” (1992: 23) 

 

 

II.2. Uma história para o cinema de animação português 

 

A primeira experiência de concretização de um pequeno filme animado de que 

se tem conhecimento em Portugal data de 1920 e desde então apenas um livro se 

dedicou a fazer uma História do Cinema Português de Animação (Gaio, 2001). A 

necessidade de encontrar um enquadramento para os filmes em análise neste trabalho 
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levou-nos então a procurar o cinema de animação nas dos jornais e livros sobre Cinema 

em geral. Esta incursão serviu principalmente para comprovar a desigualdade do 

tratamento que é dado à animação neste contexto, já que muito pouco se escreveu sobre 

cinema de animação nas histórias do cinema português. Não podemos, no entanto, 

afirmar que o cinema de animação não faz parte destas narrativas, porque ele aparece 

oportunamente, para reforçar os períodos de fulgor criativo de um panorama que 

também procurava afirmar-se. Há que salientar que se o cinema português deu até hoje 

largos passos na afirmação do seu espaço próprio e da criação de instituições que, 

melhor ou pior, dão condições à sua existência, o cinema de animação está ainda 

organizar-se e a afirmar-se através do investimento numa produção sistemática, do 

associativismo de profissionais do meio, da criação de estúdios de produção, da 

reivindicação de estruturas de financiamento mais estáveis e ainda insistindo cada vez 

mais na importância da formação na área, como se tem observado nos objectivos dos 

encontros “Caminhos para a animação portuguesa”12 que tiveram início em 2010 e se 

têm repetido periodicamente desde então. Ao mesmo tempo, os realizadores que 

entrevistámos insistem que, se a animação ainda não se “profissionalizou” em Portugal 

da forma que seria desejável, foi graças ao apoio inconstante por parte das instituições 

do cinema, como a Cinemateca Portuguesa, no que diz respeito à exibição, ou, 

principalmente, os apoios financeiros por parte dos organismos do Estado que, mais ou 

menos de dez em dez anos, como afirma Armando Coelho13, falham e deitam por terra o 

trabalho feito anteriormente e desmotivam quem tenta contribuir para a solidificação da 

produção de animação em Portugal. Estas instituições, segundo o mesmo, privilegiam o 

apoio ao cinema de imagem real, sendo atribuídos consideravelmente menos apoios à 

produção de animação pelo ICA, ou estando a exibição de cinema de animação na 

Cinemateca Portuguesa, principalmente durante a direção de João Bénard da Costa (que 

durou de 1991 a 200914), quase esquecida, ou transferida para a programação da 

Cinemateca Júnior, espaço dedicado ao público infantil. A juntar a tudo isto, também se 

escreveu e escreve muito menos sobre cinema de animação do que sobre cinema de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Mais informação sobre os encontros, incluindo um fórum de discussão pública sobre os temas 
mencionados, encontra-se no blog Caminhos para a Animação Portuguesa. Acedido a 10 de Julho de 
2011. http://caminhospranimacao.blogspot.com/. !

13 Em entrevista presencial realizada em 2011. !

14  Cinemateca Portuguesa – A Cinemateca -  História. Acedido a 10 de Julho de 2011. 
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Historia.aspx. !



 27 

imagem real, como vimos anteriormente, algo que José Miguel Ribeiro e Armando 

Coelho vêem como reflexo da formação dos críticos e teóricos do cinema em escolas 

onde o cinema de animação não tem também encontrado atenção.   

Não é portanto de estranhar que, na ausência de um espaço autónomo 

significativo, o cinema de animação tenha “apanhado boleia” das necessidades do 

cinema de imagem real para aparecer.  

O trabalho de Tiago Baptista conduz-nos à ideia de que uma questão sempre 

presente na esfera discursiva pública do cinema em Portugal foi a existência de um 

“cinema português”. O autor argumenta que “grande parte deste debate girou em torno 

da possibilidade, ou da necessidade, de o cinema português se construir como uma 

cinematografia nacional distinta de todas as outras, com temas próprios, um estilo 

autónomo e uma relação privilegiada com os espectadores do seu país de origem” 

(2008:09). Esta preocupação foi facilmente observável, nos seus vários argumentos, 

através da consulta de publicações periódicas da especialidade como o Cinéfilo15 - onde 

procurei também encontrar referências às experiências pioneiras do cinema de animação 

em Portugal - e entendo-a principalmente como uma resposta à urgência de afirmação 

da produção cinematográfica em território nacional, que procurava encontrar espaço 

para crescer quando o cinema internacional já povoava os circuitos de distribuição. O 

modelo norte-americano devia ser enfrentado com uma produção nacional de qualidade 

artística e que conseguisse apelar e cativar o público nacional pela proximidade cultural, 

reação também observável em outros países onde a produção nacional procurava 

diferenciar-se do modelo hegemónico dos estúdios de Hollywood. “O caso português 

demonstra bem como a relação íntima entre muitos cinemas nacionais e o cinema dito 

“de arte” é, assim, pelo menos tão antiga como a oposição entre “arte” e “indústria” 

cinematográfica” (Baptista, 2008:11).  

A mesma preocupação pode ser encontrada nas palavras daqueles que, por amor 

à arte, tentam dar expressão ao cinema de animação português dedicando-lhes a sua 

vida profissional. No entanto, o caminho do cinema foi sempre mais popular e, por 

consequência, é também mais fácil de traçar. Até aos anos 50, é possível afirmar que o 

cinema português procurou um retrato do país que encaixasse confortavelmente nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Consultado entre os números 70 e 186. !
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suas necessidades. Desde as primeiras experiências do cinema mudo, que “fundaram o 

cinema português, acrescentando-o às várias outras tentativas do seu tempo (nas artes 

plásticas, na literatura,...) de inventar uma nação assente sobre um conjunto de ícones 

patrimoniais reconhecidos e partilhados por todos”, que se adoptou como estratégia a 

“oposição campo-cidade” (Baptista 2008:15-16). Nas décadas de 1930 e 40 desenvolve-

se a famosa “comédia à portuguesa”, que encontrou modelo no sucesso de A canção de 

Lisboa (Cottinelli Telmo, 1933), mais presa à lógica do teatro de revista do que 

preocupada em inventar uma linguagem cinematográfica artística, com um êxito 

apoiado na prestação de um conjunto de atores que dava vida (e humor) a um retrato 

estereotipado da cidade, através de um “microclima” de bairro, que mais facilmente 

encontra paralelo na aldeia do que no ambiente urbano da capital. Deste período, pouco 

material restou para permitir uma olhar retrospectivo sobre o cinema de animação, já 

para não falar de que as primeiras tentativas de fazer animação em Portugal surgiram ao 

serviço da publicidade, com algumas exceções no domínio da ficção e crítica, que não 

encontram enquadramento neste tipo de leitura genérica.    

Mas se é verdade que o sucesso da comédia de Lisboa (como alguns autores 

preferem chamar) ainda hoje assombra o cinema português, já que depois de reeditados 

em DVD relembraram que era possível existir um cinema de inspiração popular que 

promovesse a proximidade com o gosto nacional, é também certo que logo na altura se 

levantaram vozes críticas do modelo, que era pouco digno para representar Portugal 

internacionalmente. Uma dessas vozes era a de António Ferro, diretor do Secretariado 

de Propaganda Nacional, tanto que o Estado acabou por criar logo nesta altura o 

primeiro sistema de apoio financeiro ao cinema, permitindo assim que se desenvolvesse 

paralelamente à da comédia, uma tendência para os “filmes histórico-literários de 

prestígio, encorajados, às vezes financiados e depois ativamente promovidos pelo 

regime” (Baptista, 2008: 18).  

Depois, “o período que medeia entre a discussão do projeto da primeira lei de 

proteção ao cinema nacional (Lei Nº 2027, de 18 de Fevereiro de 1948), que consagrava 

a acção do Fundo do Cinema, e o início da década de 60 é decepcionante” (Grilo, 

2006:17). O ano de 1955 assinala o pico desta decepção, já que não se produziu um 

único filme, embora tenha coincidido com a fundação da RTP. Tal decadência anuncia 

uma mudança de gerações. Uma nova vaga de jovens cineastas vai desviar a câmara dos 

temas habituais - do rural, dos bons costumes, da religião, do fado e da canção ligeira -, 
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e começar a preocupar-se sobretudo em desenvolver abordagens autorais, individuais. 

Este “cinema novo” teve uma “geração de jovens cineastas formados na crítica, no 

cineclubismo, no Estúdio Universitário do Cinema, em escolas estrangeiras, no cinema 

amador, ou em diversos sectores da produção nacional, mesmo na RTP, 

compreendendo-se que a sua gestação começou na década anterior”, como esclarece 

Luís de Pina (1986: 134). O autor insiste na existência de dois grandes momentos desta 

nova vaga: o primeiro corresponde ao início de atividade das produções Cunha Teles, 

responsável pelos filmes que são os marcos inauguradores da vaga, Os Verdes Anos 

(Paulo Rocha, 1963) e Belarmino (Fernando Lopes, 1964). Aqui já “Lisboa deixou de 

ser a Baixa, os bairros tornaram-se demasiado pitorescos, a gente que faz o cinema 

acantonava-se noutra área, a capital nasce agora depois do Saldanha” (Pina, 1977: 47). 

Os dois filmes mostram já uma outra capital, que não deixa de surgir do contraste entre 

o ambiente urbano e o da aldeia, sendo a cidade lugar de vício e desamparo, no caso do 

primeiro filme, e uma “Lisboa de bastidores, de rua, de café e expedientes, de estádio de 

Alvalade e Parque Mayer, de pugilistas e prostitutas, de gente parada nos passeios e 

refúgios antigos de seres medíocres”,  “uma Lisboa velha descoberta por um cineasta 

jovem” (1977: 48).   

O segundo momento deste “cinema novo” foi o daqueles que ficaram 

conhecidos como “os anos Gulbenkian”, assim apelidados depois do apoio financeiro 

pela fundação aos filmes de uma geração que compreendeu a urgência de uma produção 

artística que não podia depender apenas do sucesso das bilheteiras. Paulo Rocha, 

Fernando Lopes, António de Macedo, Faria de Almeida, Fonseca e Costa, Alfredo 

Tropa, António Pedro Vasconcelos, Seixas Santos, Artur Ramos, José Ernesto de Sousa 

e Manoel de Oliveira fizeram parte do grupo que elaborou o histórico “Ofício do 

Cinema em Portugal”, cujas conclusões viriam a estar na origem do Centro Português 

de Cinema, organismo exterior à fundação, mas que se deveria servir do subsídio desta 

para financiar a produção. Ao mesmo tempo, o Estado atrasou a aprovação dos estatutos 

do CPC, que acabou por chegar em 1971, no mesmo ano em que se aprovaria a lei 7/71, 

na origem da criação do Instituto Português de Cinema, que apenas iniciou atividade em 

1973 (Bénard da Costa, 2007:28). A produção dos candidatos ao apoio da Gulbenkian 

não esteve parada, auxiliada na criação por uma Secção de Cinema inserida no Serviço 

de Belas Artes da Fundação (2007: 20) e a 25 de Fevereiro de 1972, estrearam no 



 30 

Grande Auditório da Fundação A Pousada das Chagas, de Paulo Rocha, e O Passado e 

o Presente, de Manoel de Oliveira, os primeiros filmes Gulbenkian.  

O cinema de animação pode não ter feito diretamente parte das preocupações 

destes “anos Gulbenkian”, mas não deixou de beneficiar mais tarde com a relação a 

longo prazo que aqui se iniciou entre a Fundação e o cinema. O serviço de Belas Artes 

tem vindo a atribuir, desde 1961, bolsas para estudos no estrangeiro, de que viriam a 

beneficiar nomes incontornáveis do meio, como Abi Feijó16, Francisco Lança17, Pedro 

Serrazina 18 , Marina Estela Graça 19 , ou revelações mais recentes como Joana 

Bartolomeu20 e Cátia Peres21 (Bénard da Costa, 2007: 57-60). Esta ação da Gulbenkian 

chamou a atenção para a necessidade de apoio ao novo cinema. Ainda antes da 

revolução de Abril, o IPC concretizava um modelo de financiamento bem mais 

generoso do que o promovido pela Fundação e as escolhas recaíram precisamente sobre 

homens do CPC.  

A “História do cinema português” de Luís de Pina refere-se ao cinema de 

animação em poucos momentos da sua narrativa. O primeiro é a propósito d’A Lenda de 

Miragaia, que o autor introduz numa nova vaga de cineastas amadores dos anos 30 e 

que, nas suas palavras, “foi o nosso primeiro filme de animação e por isso lhe damos o 

devido destaque” (1986: 62). A Lenda de Miragaia, que data de 1930, foi, na verdade, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"D!Atribuída em 1982 e usada na concretização de um estágio no Estúdio Francês de Animação do Office 
National du Film du Canada sob orientação de Pierre Hebert entre 84 e 85. (Ciclope - CV. Acedido a 6 de 
Julho de 2011 http://www.ciclopefilmes.com/abi-feijo/cv)!

17 Atribuída em 1985 para a realização de um Master of Artes em animação no Royal College, Londres, 
Reino Unido. (Agência - Francisco Lança, Acedido a 6 de Julho de 2011. 
http://www.curtas.pt/agencia/realizadores/137/)!

18 Atribuída em 1996, também para a concretização de um Mestrado no Royal Collega, Londres, Reino 
Unido. (Agência - Pedro Serrazina, Acedido a 6 de Julho de 2011. 
http://curtas.pt/agencia/realizadores/400/)!

19 Atribuída em 2000 para a realização de pesquisa na Cinémathèque Québécoise, em Montréal, no 
Canadá. (CV on-line, Acedido a 6 de Julho de 2011, http://w3.ualg.pt/~mgraca/BriefCV.pdf) !

20 Atribuída em 2003, para a concretização de um mestrado em realização no National Film and 
Television School (NFTS - Animation Department - Joana Bartolomeu. Acedido a 6 de Julho de 2011. 
http://www.nftsanimation.org/Joana_Bartolomeu.htm) !

21 Atribuida em 2004, para a concretização de mestrado no National Film and Television School, 
Londres, Reino Unido. (NFTS - Our Screening Room - Catia Peres. Acedido a 6 de Julho de 2011. 
http://www.nftsfilm-tv.ac.uk/index.php?module=People&people_id=446&film=224)!
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primeiro filme de silhuetas animadas22, replicando a técnica introduzida pelo filme 

alemão As Aventuras do príncipe Achmed, realizado em 1926 por Lotte Reiniger, e que 

estreou em Portugal em 1930.  

A importância dada ao filme de Raul Faria da Fonseca e António Cunhal, 

reanima a ideia que o cinema de animação serviu a alguns autores do cinema para o 

afirmar, neste caso, tanto no contexto da “questão nacional”, como na procura de um 

cinema de qualidade artística. Isto porque Pina replica apenas a rara atenção que já fora 

dada ao filme pelo Cinéfilo em 1930, onde consta até uma entrevista aos realizadores. 

Se nas páginas do Cinéfilo tanto se discutia a necessidade de afirmação da produção 

nacional, não será de estranhar a atenção dada ao filme da dupla de realizadores cujas 

intenções eram “realizar uma série de filmes análogos, em que possamos emendar todos 

os defeitos deste, caminhando para o ideal de perfeição que ambicionamos. O assunto, 

de todos eles, será português – obra nacionalista como vê, tencionando realizar as mais 

conhecidas lendas não só do romanceiro como também as que andam dispersas na boca 

do povo, e que, não tendo sido ainda colhidas, não são por isso menos belas e 

curiosas.”23  

A reportagem da estreia de As aventuras do Principe Achmed, que inspirou 

tecnicamente A lenda de Miragaia, chega umas semanas depois da notícia que 

entusiasmou o jornal português, da realização de uma experiência de silhuetas animadas 

no país, e ajuda a compreender o respeito dado à experiência vanguardista de Fonseca e 

Cunhal. A animação, que nas páginas de outros números da mesma revista é entendida 

como algo que foge ao verdadeiro espetáculo do cinema24, é usada, aquando da estreia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88!O filme mais antigo de que se tem registo é O pesadelo de António Maria (Luís Nunes, 1923), que se 
julgava perdido, mas foi recuperado pelo Cinanima através!dos desenhos originais e exibido na edição de 
2011 do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho.!!

23 Fragoso, Fernando. “Silhuetas Animadas” Cinéfilo n.º 80 (1930): 7-8.  

24 Fernando Fragoso dedica, por exemplo, no nº 70, de 21 de Dezembro de 1929, um artigo aos 
“Desenhos animados”, em que explora o grande potencial que ganharam com a introdução do sonoro, 
principalmente em comparação com o cinema de imagem real, onde tal dimensão ainda não fora bem 
aproveitada.  Conclui ele o artigo assim: “Nós, portugueses, contentemo-nos com os “mudos” que embora 
não constituam um espetáculo de “cinema” no verdadeiro sentido artístico da palavra, se vêem sempre 
com agrado – com um sorriso contínuo do início ao fim”. Fragoso, Fernando. “Desenhos animados” 
Cinéfilo n.º70 (1929): 23. !
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de As Aventuras de Principe Achmed, para criticar um público que é considerado 

ignorante por não conseguir compreender a qualidade de tal “obra de arte”25.  

O segundo momento em que Pina refere o cinema de animação no seu livro é 

quando faz o balanço daquilo que fora alcançado no período de prosperidade que 

antecedera a crise dos anos 50 do cinema português, onde incluiu o desenvolvimento do 

cine-clubismo, o plano de criação da Cinemateca Portuguesa, o desenvolvimento da 

crítica cinematográfica em jornais e revistas (entre eles o já citado Cinéfilo), assim 

como da produção teórica sobre o assunto (1986: 117-118). O cinema de animação volta 

a ser importante ao ponto de entrar na história do cinema quando Almada Negreiros 

escreveu, a propósito da estreia de A Branca de Neve e os Sete Anões (Snow White and 

the Seven Dwarfs, Walt Disney, 1937) em Portugal, no ano de 1938, o livro “Desenhos 

animados, Realidade Imaginada”, publicado pela Editorial Ática nesse mesmo ano.  

Já a seguir a 1955, “a própria publicidade vai recorrendo ao cinema em ritmo 

crescente, quer para as salas, quer para as necessidades crescentes da televisão, o que 

permite fundar pequenos núcleos de desenho animado, onde se distinguem os nomes do 

pioneiro Servais Tiago e de novos valores, como Mário Neves ou Artur Correia, 

afirmados nos finais dos anos 50” (1986: 137). Depois, o cinema de animação já só 

volta a aparecer na história de Pina no contexto de um cinema restruturado e reavivado 

pelas gerações de 60 e 70, nas mesmas décadas em que surgem um pouco por toda a 

parte os festivais de cinema, e o cinema de animação “se afirma de modo crescente. 

Mário Neves, Servais Tiago, Mário Jorge, Ricardo Neto, Fernando Correia, são os 

nomes mais activos, juntamente com Artur Correia, que realiza o primeiro filme para as 

salas, Eu Quero a Lua (1970).” (1986: 178). Se há algo a observar nesta abordagem, é a 

separação que Pina faz entre animação e aquilo a que chama “no domínio do filme 

normal...”(1986: 178), distinção esta que apenas sublinha a referida dificuldade em 

encontrar termos para falar do cinema de animação.  

Os anos 60 e 70 viram de facto crescer em Portugal aquilo que Grilo chamou de 

“um cinema de autores” (2006, 17) num sentido que o cinema de animação só teria 

alicerces para aguentar a partir dos anos 90. A revolução de Abril ainda lhe trouxe um 

novo alento, com a aposta em novos temas e o apoio do Fundo Português de Cinema, 

mas os primeiros programas de apoio às curtas-metragens de autor tardariam a chegar. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 A. L.. “As Aventuras do Principe Achmed”. Cinéfilo n.º 85 (1930): 25.!!
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Os filmes de documentário político e etnográfico eram novas hipóteses num período 

que prometia mais abertura criativa, lado a lado com uma nova tendência para 

questionar o imaginário português e as suas representações simbólicas. Se a Lei 7/71 

desnacionalizava de certa forma os conteúdos da produção, que passava a depender do 

adicional de 15% sobre a bilheteira para o seu financiamento indireto, o 

comprometimento político chegou a passar à frente das preocupações artísticas e 

assistiu-se a uma “estatização do gosto cinematográfico” (Grilo, 2006:05) , que viria a 

resultar numa ocupação do IPC e no surgimento de outras cooperativas à margem do 

CPC.    

Porque se procurou também o cinema de animação português nas páginas de 

histórias internacionais, importa salientar que esta década de 70 e o período que lhe 

seguiu foram importantes para afirmação do cinema de animação como arte no contexto 

Europeu e por isso merece referência na obra de Bendazzi, que destaca o trabalho de 

Artur Correia, Ricardo Neto, José Carvalho e Abi Feijó como um dos exemplos de 

como a animação se desenvolveu na Europa Ocidental no fim do período do pós-guerra, 

ao mesmo tempo que se soltava do modelo da Disney e procurava autonomia artística e 

criativa. “While no single country nor genial artist took the lead in the field, Western 

European animators contributed dramatically to developing and promoting animation. It 

was in Europe that frame-by-frame cinema became theorized as a cultural phenomenon” 

(1999: 271). Esta é afinal uma geração criativa de que fazem parte grandes nomes como 

Richard Williams, Bob Godfrey, Jean-François Laguionie, Piotr Kamler, Walerian 

Borowczyk, Bruno Bozzetto, Emanuele Luzzati e Fiulio Gianini, Osvaldo Cavandoli, 

Guido Manuli, Manfredo Manfredi, Cioni Carpi, Raoul Servais ou Paul Driessen (1999: 

272-332).  

O cinema português de “imagem real” chegou aos anos 80 mais amadurecido, 

com cada vez mais internacionalizações a nível dos festivais, ao mesmo tempo que se 

afirmava como escola. E se as coisas em termos de bilheteira nem corriam mal, a 

recessão de público em 1984 levou ao encerramento de pequenas produtoras. Apenas o 

filme americano continuava a vender, acentuando-se uma assimetria entre a produção 

portuguesa, que crescia apesar de tudo, apoiada na RTP, e a distribuição. Muitos dos 

filmes produzidos nesta época só chegariam às salas pela mão da Atalanta Filmes, nos 

anos 1990 (Grilo, 2006:29), distribuidora que viria também a ficar na história do cinema 

de animação. Um dos entraves à exibição de animação nas salas de cinema é o formato 



 34 

da curta-metragem que a delega para a função de complemento às longas-metragens, 

programas que se encontram hoje em desuso26. Ainda assim, a Atalanta Filmes viria a 

assinar em 1999 um acordo com a Filmógrafo, de Abi Feijó, para a distribuição de “um 

mínimo de duas curtas metragens de animação por ano, produzidas pela segunda 

empresa, em complemento a filmes de longa metragem” (Matos-Cruz, 2002:54), e foi 

assim que Fado Lusitano (Abi Feijó, 1995) chegou às salas de cinema, ainda que esta 

tenha sido uma prática sem continuidade.   

Os anos 90 trouxeram ao cinema uma nova dependência do Estado, com o 

adicional de 15% substituído transitoriamente por uma percentagem sob as receitas da 

publicidade televisiva. Além disso, as seguintes restruturações do IPC para IPACA e 

depois para ICAM e ICA não lhe têm oferecido propriamente estabilidade. A competir 

no mercado da publicidade juntam-se à RTP, em 1992, a TVI e a SIC, dois novos canais 

privados. A SIC, que passou a dominar as audiências, ainda investiu nos “filmes SIC”, 

sucessos de bilheteira apoiados numa máquina que proporcionava apoio financeiro à 

produção, promoção através da televisão e assegurava a distribuição destes filmes no 

cinema.  

O percurso que tracei até aqui serviu principalmente para tentar estabelecer um 

paralelo entre a história do cinema em geral e a do cinema de animação, enunciando 

alguns pontos de encontro dos dois percursos, mas a história do segundo ficaria, se 

acabasse por aqui, praticamente por contar, dada a insuficiência de dados recolhidos 

sobre ele na historiografia do cinema. O panorama mais completo foi mesmo o traçado 

pela incontornável “História do Cinema Português de animação”, de António Gaio, 

trabalho apoiado no contacto do autor com o meio através da sua envolvência no 

Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho –, que procura 

acompanhar o percurso do meio em território nacional até aos anos 1990, e foi editada 

em 2001, aproveitando as comemorações da cidade do Porto como capital Europeia da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 O programa de complemento às longas-metragens propiciou o contato e familiarização do público com 
a animação. Como Vasco Granja mostra em 1977, “tem havido condições muito especiais para a 
receptividade que o público animado goza junto do público. Desde sempre, os espectadores de cinema 
tiveram o hábito de ver, como complemento de filmes de longa metragem os desenhos animados 
produzidos em Hollywood. Tudo o que de bom e de mau se fez passou nos cinemas portugueses. E as 
longas metragens animadas também se exibiram sempre entre nós. Mais recentemente, os exibidores 
descobriram outros centros de produção e, ainda assim é muito frequente ver filmes animados como 
complemento.” (1977)!



 35 

Cultura, ano que viria pelo mesmo motivo a ser decisivo para a fundação da Casa da 

Animação, que ainda hoje insiste na divulgação do cinema de animação em Portugal.  

  Gaio separa o percurso da animação em cinco fases. A primeira dura até 1950 e 

corresponde ao período em que se concretizaram as experiências pioneiras de animação 

em Portugal (2001: 11-23). O primeiro momento de viragem corresponde ao período 

que serve também de charneira para o cinema português encontrar um novo rumo, as 

décadas de 50 e 60, em que “aparecem, fora do mercado publicitário, filmes que são, na 

sua maioria, o resultado de muito amor ao cinema e de muito trabalho” (2001: 25). 

Depois de uma época muda e a preto e branco, chegam os anos 50 e Servais Tiago 

realiza os primeiros desenhos animados a cores. Outra das personalidades de relevo 

deste período é Mário Neves, que se aventurou na realização de algumas experiências 

por iniciativa pessoal. Por esta altura, a principal fonte de sustento de quem procurava 

trabalhar em animação era a publicidade, feita primeiro por conta e risco de quem 

produzia, só depois sendo consultados os potenciais compradores, ficando pelo caminho 

vários projetos. Este potencial financeiro do cinema de animação para a publicidade 

aliciou, já nos anos 60, um conjunto de autores da banda desenhada a passar a fronteira 

para o desenho em movimento, como serve de exemplo a dupla Artur Correia e Ricardo 

Neto cujo trabalho aqui estará em estudo (2001: 25-29). Gaio dá depois atenção a uma 

série de autores amadores que se dedicaram nos anos seguintes a fazer algumas 

experiências de animação em Super 8, como Vasco Branco, Manuel Matos, Manuel 

Matos Barbosa, Augusto Mota, Jana e Manuel Carvalho Baptista (2001: 31-38).  

Com a chegada aos anos 1970 e 80, o cinema de animação vive uma primeira 

fase de grande crescimento, autonomizando-se da publicidade e apostando na produção 

de outros conteúdos autorais mais criativos. Na origem deste avanço estará muito 

provavelmente a segurança conferida pelos primeiros apoios do Instituto Português do 

Cinema, que em conjunto com a RTP proporcionaram a realização de vários projetos de 

ficção. A restruturação da RTP no pós-25 de Abril de 1974 trouxe também benefícios 

para a animação, em especial com a introdução do programa de Vasco Granja, que tanto 

contribuiu para o conhecimento das produções internacionais de cinema de animação no 

país e ajudou a divulgar a produção portuguesa cá dentro e lá fora. 

Artur Correia afirmou-se no contexto do cinema de animação nos anos 70 

(2001: 41-47). Realizou logo em 1970 Eu quero a Lua, o seu primeiro filme de autor e 
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primeiro filme de ficção da Telecine Moro, onde começou a trabalhar em animação para 

publicidade. Em 1975 junta-se a Ricardo Neto e Armando Ferreira e formam a 

Topefilme. O primeiro trabalho da nova produtora foi A Lenda do Mar Tenebroso 

(Ricardo Neto, 1975). Seguiram-se os Contos Tradicionais Portugueses (Artur Correia 

e Ricardo Neto, 1975-1977), série que apresentaram à RTP e acabou por ser financiada 

pelo Instituto Português do Cinema, que, como já referimos, interrompeu o 

financiamento antes que fosse possível a concretização dos treze episódios previstos 

(ficaram apenas os quatro que estarão em análise no capítulo V). Outro marco da 

história do Cinema de Animação em Portugal nestes anos é, como nota Gaio, o 

Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho - que teve a sua 

primeira edição em 1977 (em 1976 organizou-se uma mostra que serviu de teste para a 

primeira edição internacional), contribuindo para a visibilidade do cinema de animação 

português no panorama internacional. O Cinanima passou, na prática, a oferecer aos 

jornais um motivo para escrever anualmente sobre cinema de animação27.  

A última parte da história de Gaio dedica-se assim àquilo que chama de 

“Geração Cinanima”, uma geração que amadureceu na animação a ver e a exibir os seus 

filmes no festival, e que gozou da abertura dos apoios estatais às co-produções e à 

produção de filmes de autor. Esta transformação não aconteceu sem que se observasse, 

no final dos anos 80/início dos anos 90, um período de crise, que foi não só resultado da 

descontinuidade dos apoios por parte da televisão, que se observou principalmente após 

os primeiros anos que se seguiram ao 25 de Abril de 1974, mas também um período de 

viragem tecnológica, que os estúdios como a Topefilme, como testemunha Artur 

Correia, não souberam acompanhar, por incapacidade de investir nas novas tecnologias 

digitais que começavam a invadir os mercados. Em resposta, surgem novos estúdios 

como a Optical Print, a Nova Imagem, a Megatoon e a Animanostra. Esta última acabou 

por ser responsável por produzir o episódio Todos os patinhos (1998), inserido na séria 

O Jardim da Celeste (2001: 148), orientada para o público infantil e exibida na RTP, 

cujo sucesso viria a dar origem à série Os Patinhos, do qual faz parte O Patinho 

descobridor, que aqui estará em análise no capítulo IV.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8E!Servem disto exemplo as revistas consultadas: Cinex (1989); Cinema Novo (1978 1980, 1982), ou 
Sinopse (1979).!!
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A geração de 90 traz para a história do cinema de animação nomes como “José 

Pedro Cavalheiro (ZEPE), Carlos Cruz, Francisco Lança, Isabel Aboim, Cristina 

Teixeira, Nuno Amorim, Mário Jorge Neves, Humberto Santana, Rui Cardoso, Luís da 

Matta Almeida, Paulo Cambraia, Pedro Serrazina, André Marques, Regina Pessoa, 

Graça Gomes, Clídio Nóbio, Paulina Vieira, Manuela Bacelar e Vitor Lopes. Pelos 

níveis atingidos, Abi Feijó e José Miguel Ribeiro têm pleno direito a uma referência 

especial”. (2001:54).  

A história de Gaio não termina assim sem dar conta de A suspeita (1999), filme 

com que José Miguel Ribeiro venceu o  Cartoon D’Or, popularmente conhecido como o 

Óscar da animação. Não esquece também a filmografia de Abi Feijó, incluindo A noite 

saíu à rua (1985) e O Fado Lusitano (1995), nem de salientar o seu papel ativo, quer 

nas oficinas do Cinanima, como mais tarde na dinamização da Filmógrafo – Estúdio de 

Cinema de Animação do Porto – que fundou em 1987 (2001: 6-7).  

Mas porque o conjunto de filmes em análise nos próximos capítulos nos leva 

para lá de 2001, fica a faltar encontrar sumariamente um contexto para o que veio 

depois. Eu Descobri Portugal (Armando Coelho, 2004) e O Passeio de Domingo (José 

Miguel Ribeiro, 2009), evocados no contexto deste trabalho por motivos distintos, são 

já filmes posteriores a 2001.   

O que ficou de fora da história de António Gaio foi-nos contado pelos 

realizadores entrevistados. A Casa da Animação, fundada por Abi Feijó depois da 

cedência de um espaço pela Câmara do Porto em 2001, foi em seguida praticamente 

esquecida em termos de apoios, mas não desistiu do seu papel como dinamizadora do 

cinema de animação em Portugal, atualmente com José Miguel Ribeiro na presidência. 

O Cinanima serve ainda de encontro anual para a família da animação nacional, mas já 

se coloca a necessidade de renovação do modelo do festival. Além do Cinanima, a 

Monstra – Festival de Animação de Lisboa -, organizada por Fernando Galrito, constitui 

um segundo momento anual de grande importância para testemunhar as novidades da 

animação. Um pouco por todo o país foram surgindo novas iniciativas para contribuir 

para a divulgação do cinema animado no país, como o Animatu – Festival Internacional 

de Cinema de Animação Digital - , mas que por falta de apoios começam a ter que 

cessar atividades à espera de condições melhores. E, da mesma forma que as crises por 

falta de constância nos apoios financeiros se foram observando ciclicamente de dez em 
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dez anos, como afirma Armando Coelho e se pode observar no faseamento da história 

de António Gaio, começa agora a observar-se uma nova crise, que deixa realizadores 

premiados internacionalmente, como José Miguel Ribeiro, sem financiamento para 

concretizar projetos em curso.  

Nos encontros “Caminhos para a animação portuguesa”, discute-se a extinção do 

FICA – Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual -, que reduz as 

perspectivas de financiamento de alguns projetos da animação; a necessidade de 

investimento na criação de condições para a formação em animação, que tem observado 

avanços a nível do ensino superior 28, assim como a urgência de ter profissionais 

formados nessas mesmas instituições. No que diz respeito às produtoras, como já 

tivemos oportunidade de referir, a Topefilme encerrou em 1994. O Filmógrafo viria 

também a cessar atividade, depois de um período de “crescimento demasiado e não 

sustentado que lhe criou problemas estruturais muito graves”29 no final dos anos 90 e 

em 2002 Abi Feijó criou a Ciclope, que teve como primeira produção A História 

Trágica com Final Feliz, de Regina Pessoa. José Miguel Ribeiro junta-se, em 2007, a 

Nuno Beato (que em 1998 abrira a Lampada Acesa) e Eva Yébenes na Sardinha em 

Lata, onde produziu já A Viagem a Cabo Verde, filme de 2010, e onde tem outras 

produções em curso. A Suspeita (1999) e o Passeio de Domingo (2009) foram 

produzidos pela Zeppelin Filmes, de Luís da Matta Almeida, criada em 1997. Das 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8= A inexistência de um curso dedicado ao cinema de animação que satisfaça plenamente os profissionais 
do meio, torna-se mais problemática quando, segundo documento publicado on-line por um dos grupos de 
trabalho resultantes dos Encontros "caminhos para a animação Portuguesa", se lecciona animação nas 
seguintes escolas: Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, em Faro 
(Licenciatura em Design de Comunicação e tentativa de inauguração da licenciatura em Imagem 
Animada no ano lectivo de 2010); Instituto Politécnico de Portalegre (Licenciatura em Design de 
Animação e Multimédia); Universidade Católica, Porto (Licenciatura em Som e Imagem da Escola das 
Artes); Insttuto Politécnico do Porto (Licenciatura em Tecnologias de Comunicação Multimédia); Escola 
superior Artística do Porto (Licenciatura em Cinema e Audiovisual; Licenciatura em Design e 
Comunicação Multimédia); Escola Superior Artística de Guimarães (Mestrado em Animação Digital e 
Ilustração); Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, Instituto Politécnico de Leiria 
(Licenciatura em Som e Imagem); Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (Licenciatura em 
Arte Multimédia / Percurso Animação); Universidade Lusófona de Lisboa (Licenciatura com animação); 
Escola Superior de Tecnologia, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Licenciatura em Design 
Gráfico); Escola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo Branco (Licenciatura em 
Design de Comunicação e Produção Audiovisual - Artes da Imagem); Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Pós-Graduação em Animação Digital); além dos cursos 
profissionais da Restart e da ETIC. "Cursos de Formação com Animação no Plano de Estudos". Acedido 
a 11 de Agosto, 2011 http://w3.ualg.pt/~mgraca/Formacao-Animacao.pdf!

29 Explica Abi Feijó em entrevista presencial realizada em 2010. !
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produtoras em atividade, destaque também para a Animanostra, já referida no contexto 

da transição dos 1990.  

Para concluir, se a história do cinema português permite identificar tendências 

discursivas e estéticas, no contexto do cinema de animação, o desenvolvimento de uma 

prática autoral e a inexistência anterior de estruturas que permitissem uma produção 

sistemática fazem com que a tarefa de destacar géneros se torne impossível, até porque, 

como ficou claro antes, este é um cinema de autores, e a sua produção reflete o estilo de 

cada um e as suas preocupações individuais. Não é justo, ao mesmo tempo, afirmar que 

a animação portuguesa sempre se refugiou na fantasia e que esse é o seu “género”, 

porque vários dos seus filmes animados têm também como cenário o país e refletem 

problemas da atualidade dos realizadores e da sua relação com o mundo. Um dos 

exemplos desta proximidade com o real é a Lisboa, atual e ao mesmo tempo sempre 

velha e caricata, que volta a aparecer n’ O Passeio de Domingo, ou o contraste 

rural/urbano representado nas personagens de A Suspeita, ambos filmes de José Miguel 

Ribeiro, e que estarão em análise em seguida.  

A última das conclusões neste contexto é (e respondendo à dúvida de Fátima 

Marques com que fechámos o capítulo anterior) que errado seria insistir na ideia de que 

o cinema de animação, em Portugal, não existe.  
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CAPÍTULO III. O PAÍS COMO CENÁRIO 

 

O percurso que aqui se vai delinear pelas representações da identidade nacional 

no cinema de animação português centra-se de início no trabalho de um dos realizadores 

mais proeminentes da, apelidada por Gaio, “geração Cinanima”: José Miguel Ribeiro. 

Não é possível enunciar um filme do realizador cujo assunto seja especificamente o país 

ou sua história, e é precisamente por isso que proponho começar por explorar a 

narrativa de dois deles: A Suspeita (1999) e Passeio de Domingo (2009). O seu trabalho 

preza pela construção das personagens, décors e espaços em que pequenas histórias e 

episódios ganham vida, para abordar temas e problemas menos descritivos. No entanto, 

no caso dos filmes referidos, é possível afirmar que, através deste trabalho cuidado de 

caracterização, o realizador e a sua equipa criativa acabaram por criar filmes que se 

passam efetivamente em Portugal. 

 O interesse em começar por filmes cujo cenário é o país deve-se ao facto de a 

sua representação não ser feita por recurso a estratégias diretas ou clarividentes, mas 

sim a partir da reunião de um conjunto de pormenores que, sendo caricaturas e 

representações estilizadas, naturalizam (ou, se quisermos, banalizam) a paisagem como 

portuguesa. As personagens e formas dos filmes de José Miguel Ribeiro não são 

dissociáveis dos conteúdos que nelas procura imprimir, e, é com esta preocupação que, 

em ambos os filmes, as personagens e cenários encarnam implicitamente elementos que 

são considerados representativos da identidade nacional.  

Porque em ambos os filmes o realizador trabalhou com equipas criativas que o 

ajudaram na elaboração do argumento, senti necessidade de entrevistar não apenas José 

Miguel Ribeiro, como também Virgílio Almeida, argumentista que entrou quando o 

processo de criação de A Suspeita estava em curso (com argumento de António Galvão 

Teles e Levina Valentim), mas que concebeu em conjunto com o realizador a ideia 

original de Passeio de Domingo30.  

Tanto a narrativa, como as personagens, os sons e diálogos, os espaços e os seus 

objetos, estarão em consideração nesta análise, assim como na que será levada a cabo 

nos próximos capítulos. Porque este é o primeiro momento em que se insiste na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Daqui em diante, sempre que foi feita uma referência às entrevistas estas não serão identificadas para, 
assim, se distinguirem das referências a outros textos escritos sobre o assunto em análise. 
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compreensão extensiva dos filmes, importa sublinhar que a análise será concretamente 

dividida em dois momentos. Primeiro farei uma descrição detalhada dos conteúdos 

fílmicos, o que proporcionará uma base indispensável para a sua análise conotativa. 

Depois desta primeira fase, em que os filmes são apresentados e analisados 

individualmente, alguns tópicos narrativos mais evidentes serão postos em diálogo.   

 

 

III.1. A suspeita 

 

A Suspeita é aquilo a que pode chamar-se um “policial sem detective” (Almeida, 

2001: 15), já que o seu argumento envolve o espectador na descoberta de um potencial 

assassino e na expectativa de um crime que está eminente. Realizado em 1999 e feito 

em animação de volumes, é o filme mais longo de animação concretizado até à altura 

em Portugal. Foram feitas duas versões do filme, uma de 25’ e uma outra, reduzida a 

partir da original, com 17’. A que estará aqui em análise é a mais longa.  

A intriga é centrada na viagem de quatro personagens num compartimento de 

comboio. A primeira a entrar em cena é Salcedas, um homem baixo, de sobrancelhas 

fartas, que veste fato e olha para o relógio redondo de pulso levantando a manga da 

camisa, para concluir que está na hora de preparar-se para a viagem. Percebe-se que está 

habituado a viajar, pois prepara a carruagem para ficar o mais confortável possível, 

como se de um ritual se tratasse: tira da sua pasta uma série de folhas que indicam que 

aquele lugar está reservado e coloca-as em cada um dos assentos, menos em dois - um 

para si, outro para a sua mala de mão. O grande companheiro de viagem de Salcedas é o 

seu jornal, onde vai ler a história do “Assassino dos comboios” e, por causa disso, vai 

ficar desconfiado de tudo e de todos. Mais do que temer pela própria vida, quer ser ele a 

desvendar o caso.    

A seguir a ele, entra no compartimento Esmeralda. Carregada de sacos que 

deixam ver lãs e agulhas de tricot, a mulher usa um vestido vermelho às bolas cor-de-

rosa, fechado na gola com um par de botões dourados e o cabelo meticulosamente 

enrolado no topo da cabeça. Esmeralda está sempre a comer e aproveita qualquer 

ocasião para tentar conversar com os seus companheiros de viagem. Depois de entrar 
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esforçadamente no compartimento, acaba por sentar-se, ocupando lugar e meio, e por 

pôr-se à vontade, como se estivesse em casa, descalçando os sapatos para subtituí-los 

por chinelos.  

A terceira peça desta intriga é a sofisticada, jovem e sensual Helena, que se 

dirige de forma altiva ao seu lugar, obrigando Esmeralda a desviar os seus sacos do 

chão por momentos. E se o compartimento já parece habitado demais, com Salcedas a 

ler, Esmeralda a fazer tricot e Helena a fumar, ainda entra em cena uma outra 

personagem, com o comboio já em marcha: é Jonas, jovem recebido com um sorriso 

pela inconveniente Esmeralda, que tem novamente que desviar os sacos do chão para 

ele entrar. Se perante a arrogância de Helena, Esmeralda fica mais apreensiva, ao ver 

Jonas, faz uma tentativa de estabelecer conversa com o novo companheiro de 

compartimento: “É que vou passar uns dias a casa da minha prima e levo-lhe umas 

coisinhas. É só um presuntinho, uns ovos, beterrabas lá da horta... ai, mas está tudo tão 

caro que não nos podemos distrair, então umas meias de senhora já custam um 

dinheirão. Eu cá também não as uso, que me põem as pernas todas vermelhinhas. Mas 

olhe que as minhas pernas...” – mas o jovem coloca os auscultadores para ouvir música, 

deixando-a a falar sozinha.   

Falta apenas uma peça desta intriga: o revisor, que será introduzido mais tarde. 

Segundo as intenções da equipa criativa, “... Esmeralda, Helena, Salcedas, Jonas e o 

fabuloso revisor garantem a identificação imediata do espectador com as personagens, 

remetendo-o para uma interminável galeria de estereótipos que existem em todas as 

culturas: a saloia boçal (Esmeralda), a quadro superior sofisticada (Helena), o honesto 

infeliz vendedor de apólices de seguros de vida (Salcedas), o rebelde que se ‘isola’ da 

comédia trágica que são os outros (Jonas), e o modelo de rigor e competências de 

telhado de vidro (Revisor) (Almeida, 2001: 15).  

A narrativa é, sumariamente, conduzida a partir das desconfianças de Salcedas 

em relação a Jonas. Depois de ler a notícia sobre o “Assassino dos comboios”, tudo o 

que o jovem traz consigo lhe parecem pistas do crime. Mas o retrato do possível 

suspeito, divulgado na notícia, ficou rasgado quando, logo no início da narrativa, matou 

uma mosca no vidro com o jornal. Para aumento da desconfiança do homem, Jonas 

adormece e deixa cair o caderno onde fora a escrever durante a viagem. É Esmeralda 

quem o apanha e não resiste a dar uma espreitadela, mas as suas páginas estão em 

branco.  
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Enquanto isto, as paisagens que se avistam pela janela do compartimento vão 

perdendo as casas e ganhando mais verde e, depois, à medida que o comboio se 

aproxima da estação da Serra da Caneca, ficam mais cinzentas e montanhosas.  

A determinada altura, a barriga de Esmeralda ronca, o que a leva a tirar de um 

dos seus sacos um pano que coloca no colo e uma farta sandes, onde não mete os dentes 

sem oferecer aos restantes companheiros de compartimento. Todos recusam, um de 

cada vez, e, ao mesmo tempo que a mulher gorda come a sua sandes, a magra Helena 

tira uma caixa da mala, de onde tira uma pastilha, levando a primeira a comentar de 

boca cheia: “Isso é comida de pássaro”.  

Quando o revisor entra de rompante na carruagem, Esmeralda já estava a comer 

outra coisa que trazia dentro de uma caixa redonda, branca e adornada com flores. A 

mulher foi encontrar o bilhete dentro da taça que tinha ao colo, cheio de restos de 

comida, e aproveita novamente para tentar conversar: “Sabe que o sonho do meu 

falecido era usar farda?... Uma pessoa de farda é logo outra coisa!”. Jonas não encontra 

o seu bilhete, atrapalhado, e o Revisor apressa-o insistindo “Então, o seu bilhete? Olhe 

que a minha vida não é só isto, tenho mais bilhetes para picar!” Para amenizar o clima, 

Esmeralda oferece-lhe comida – ainda trazia consigo uma caixa de cartão com bolos de 

miniatura.  

 

De acordo com a caracterização da personagem feita pela equipa criativa, “O 

Revisor é um estereótipo de autoridade enraizado ao longo dos séculos nas sociedades: 

o irrepreensível bigode, a imaculada farda, o andar determinado, a postura de braços – 

cowboy em permanente duelo com os passageiros, a virilidade com que empunha o 

obliterador de bilhetes (a “arma”) – tudo temperado com arrogância a rodos” (Almeida, 

2001: 27). E é com essa mesma arrogância que vai explicar a Jonas que aquele não é “o 

seu comboio, o comboio é de todos! Agora saia em Vale Trilhado e apanhe o outro 

comboio... amanhã!”. Mas quando tem que responder a que horas é o comboio que 

Jonas deveria apanhar, esconde a boca no colarinho da camisa por que não sabe e 

inventa uma desculpa para abandonar o compartimento.  

Enquanto Esmeralda lamentava a saída eminente de Jonas, a sedutora Helena 

oferece-se para dar-lhe boleia, já que vai sair na mesma estação, acrescentando que “de 

certeza que encontra uma cama para ficar”. Enquanto isto, Salcedas junta as suas pistas 
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e suspeita, amedrontado, que o próximo crime possa ser ali, com Jonas a entrar em ação 

e com Helena a ser a próxima vítima. A tensão aumenta quando Jonas tira da mala um 

canivete com uma das pontas a fazer lembrar um galo de Barcelos, já que o desenho que 

Salcedas traçou com a sua esferográfica seguindo o percurso do assassino em série 

parece, de repente, corresponder às formas do canivete.  

Este objecto (de que é possível ver uma imagem em anexo – Figura 6), que tem 

um papel fundamental na intriga, é também usado para localizar a narrativa de forma 

bem humorada. Esmeralda não resiste em comentar “Ai que faquinha tão engraçada tem 

o menino aí!” “É um canivete de Barcelos”, responde ele, e presta-se a mostrar-lhe as 

potencialidades da sua “arma”. “Ai, e eu com uma faca tão gasta, que já nem uma 

latinha de atum é capaz de abrir”, responde ela, numa tentativa de pedir-lhe o objecto 

emprestado. E é então que, numa sequência rápida, Esmeralda desmaia e Salcedas, 

pensando que Jonas a matou, aciona o alarme do comboio, que pára num túnel, 

deixando tudo e todos amontoados no compartimento às escuras. Mas enquanto se 

enche de coragem para contar a Helena que acha que o jovem é o assassino dos 

comboios, Esmeralda acorda e resolvem-se todos os mal entendidos.  

Só ao abandonar o comboio com Helena, Jonas vê, já na plataforma, um jornal 

que tinha o retrato robot do criminoso e fica revelado: era Esmeralda, afinal, a tão 

procurada assassina, e Jonas já só teve tempo de despedir-se de Salcedas, que ficou sem 

saber que era, provavelmente, a próxima vítima.  

A escolha da localização do filme, diz José Miguel Ribeiro, foi feita com base 

no critérios às candidaturas do ICA. “Foi a minha primeira candidatura. Li os 

regulamentos e uma das condições que eram avaliadas pelo júri e que dariam pontos na 

avaliação, era essa capacidade que os projetos teriam de refletir um viver e um estar 

português. O processo tinha que ter essa dimensão portuguesa e portanto confesso que 

fiz esse esforço”. O desafio foi, então, já que falamos de um filme de animação, 

construir décors e personagens que encaixassem nestes critérios. E são estes elementos 

e o tipo de imagem que criaram do país que pretendo analisar.  

A Suspeita é, resumindo, um filme de narrativa linear cuja ação principal está 

centrada no processo de desconfiança de Salcedas. O espaço da ação é apenas um - o 

compartimento do comboio - mas observa-se o recurso a outras estratégias narrativas 

que permitem articular a ação com o tempo e o espaço fora do compartimento: a 

primeira é o recurso às páginas de um jornal para introduzir o tema do filme, que resulta 
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numa economia do tempo narrativo; a segunda é a janela do comboio, que permite ao 

espectador perceber quando este está parado, em andamento, ou ainda em que fase da 

viagem se encontra, já que a paisagem vai mudando.   

Como já ficou esclarecido, a representação do país não é objecto central de A 

Suspeita, mas há uma série de referências que lhe são feitas. Para compreendê-las, 

proponho, antes da análise de alguns conteúdos implícitos no filme, o recurso a um dos 

textos produzidos pela equipa criativa para apresentar o filme: a sinopse. Esse texto 

descreve-o da seguinte maneira: “Um compartimento de comboio, quatro pessoas, um 

revisor, um canivete de Barcelos e um potencial assassino. Chegarão todos ao fim da 

viagem?”31 Mas nem sempre foi assim. “Eis uma, entre as várias sinopses que foram 

escritas para fins distintos em momentos diversos do fabrico do filme: “A suspeita  é 

uma viagem turbulenta, num comboio lento, no Portugal profundo” (Almeida, 2001: 

15). A primeira destaca o potencial do filme como narrativa de suspense, servindo-se de 

um modelo de apresentação comum nos trailers de cinema, que dá a conhecer os 

detalhes básicos da história e lança uma pergunta, um problema, cuja resolução só 

chegará no momento em que os espectador assiste ao filme por completo. A segunda dá 

mais importância ao cenário da ação, com uma das três partes da frase dedicada à  

revelação de que a se trata de uma viagem turbulenta, e as restantes a localizá-la no 

comboio e no “Portugal profundo”.  

A sinopse é um texto com o qual se pretende, mais do que o resumo do filme, 

uma apresentação sucinta e apelativa da história. Neste sentido, é também um texto 

sintético, minimalista, para o qual se escolhem apenas as referências mais importantes 

consoante o objectivo. É portanto significativo para a temática em estudo que ambas as 

sinopses incluam referências a Portugal. A primeira, por via do “canivete de Barcelos”, 

que faz parte daquilo que descreve o argumentista do filme como “uma série de 

introduções no argumento que remetem claramente para uma identidade portuguesa. No 

caso d’A Suspeita era o galo de Barcelos. Eu acho que qualquer estrangeiro que entre 

numa loja de recordações para turistas os vê lá”. Já o realizador, José Miguel Ribeiro, 

prefere evidenciar a forma como este tipo de detalhes surge por acaso e explica: 

“tínhamos a trabalhar connosco um francês, que estava a construir o canivete. Ele teve a 

ideia de criar um efeito de lâmina vertical, depois começou a perceber que aquilo até 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Zeppelin Filmes – A suspeita de José Miguel Ribeiro. Acedido a 4 de Setembro de 2011. 
http://www.zeppelin-filmes.pt/fichas/anim/asuspeita.html 
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parecia um galo, e decidiu-se pôr ali uma crista.” Segundo o mesmo, foi depois Virgílio 

Almeida quem teve a ideia de chamar-lhe “canivete de Barcelos” e acaba por incluir o 

nome no argumento. É ponto assente que o típico “canivete suíço” não teria um galo e, 

portanto, o nome tinha que ser adaptado à situação. A referência que o argumentista faz 

ao turismo desmonta de certa forma o seu raciocínio, quando percebemos pelas palavras 

de José Miguel Ribeiro que o criador do canivete era afinal francês, e que trouxe assim 

um olhar de fora (do contacto com os souvenirs e outras peças que servem de 

recordação do país e que o retratam simbolicamente) e materializá-lo no filme.   

A questão da casualidade e naturalidade com que surgem os elementos que 

representam a identidade nacional implica, ao mesmo tempo, a problematização de 

como é que, com uma narrativa policial que até vai buscar referências aos westerns 

americanos (através da personagem do revisor), se consegue dar a entender que o filme 

se situa efetivamente num “Portugal profundo”, como apresenta a segunda sinopse.  

Este “Portugal profundo” é, de forma mais abstracta, retratado através do 

confronto entre aquilo que é antigo e novo (ou do novo que se vai somando ao antigo), 

sendo que quanto mais “profundo” é o país representado, mais antigas são as paisagens 

e as práticas das personagens que o representam. O comboio ilustra o encontro desta 

dicotomia: o modelo do cenário é o do comboio antigo, dividido em compartimentos, 

mas, ao mesmo tempo, tem estofos aparentemente novos, um quadro electrónico que 

assinala o percurso e a partida de uma das estações é anunciada através de altifalantes.  

A paisagem que pode observar-se pela janela ilustra a mesma dicotomia. A 

povoação que fica para trás logo junto à primeira estação é confusa, composta por casas 

antigas que convivem com as novas de forma desadequada, onde há fios e postes 

elétricos que se vão multiplicando pelas ruas, ligando monumentos a casas e a tudo o 

resto e mostrando como esta passagem do antigo para o novo se foi também construindo 

no aglomerado da paisagem urbana portuguesa.  

O comboio passa por três estações. Todas seguem o modelo da parede branca 

com o rebordo de uma cor mais escura e os azulejos azuis, mas a primeira é sem dúvida 

a que está melhor tratada de todas elas, apresentando um conjunto de cartazes nas 

paredes limpas. A chegada à “Serra da Caneca”, que representa o interior ostracizado (a 

paisagem vai ficando também com menos casas no decorrer do percurso), revela uma 

estação velha, degradada, onde ainda nem há sinalização electrónica e alguém tem que 

substituí-la, acenando, manualmente. O comboio chega, por fim, à estação de “Vale 
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Trilhado”, maior e com melhor aspecto que a anterior, onde está um senhor que 

adormeceu sentado no banco, caracterizado com uma boina e um casaco com gola de 

pele, agarrado a um cesto (ver anexos – Figuras 2- 4).  

Segundo o argumentista, “a estação é uma autêntica réplica, pesquisou-se desde 

o relógio da estação, aos azulejos da estação...”. Não é portanto de estranhar que esta 

preocupação em replicar a realidade tenha conduzido a uma ilustração daquilo que 

parece um percurso entre cidades, sendo a primeira a maior, a segunda mais pequena, e, 

entre elas, exista uma estação mais velha. Afinal, os comboios de longo curso partem 

primeiro dos grandes centros urbanos, como Lisboa e o Porto, e fazem ligação a outras 

cidades mais pequenas, passando pelo tal “Portugal profundo”.  Ao mesmo tempo, há 

que sublinhar que aquela não é uma réplica exata da estação de Lisboa, de Coimbra, ou 

de outra cidade qualquer: é a réplica  indiscriminada da estação portuguesa, conseguida 

através de uma imagem de síntese de características.  

Este confronto entre o Portugal profundo e o outro Portugal observa-se 

igualmente no conjunto das personagens que, como já foi referido, se pretendia que 

fossem estereótipos universais, mas que são ao mesmo tempo estereótipos familiares ao 

viajante de comboio, posição que a equipa criativa ocupou inclusivamente para criar o 

filme, ao fazer uma viagem com o intuito de observar a forma como se habitam estes 

compartimentos.  

São, a meu ver, Esmeralda e Helena, sentadas lado a lado, que melhor 

materializam esse contraste entre o Portugal velho e o Portugal novo, o universal e o 

“genuinamente” português, ou, se quisermos, o rural e o urbano: a primeira, gorda, a 

dita “saloia boçal”, que traz comida na marmita, leva presunto, ovos e legumes da sua 

horta para a prima que vai visitar, tenta conversar com toda a gente e é coscuvilheira ao 

ponto de vasculhar o caderno de apontamentos de Jonas; a segunda, a mulher da cidade, 

magra, elegante, sedutora, sofisticada, de poucas palavras, que come, segundo a outra 

,“comida de passarinho” para não engordar, e pouco fala, a não ser para flartar com 

Jonas (momento em que, sublinho, é ela que toma a iniciativa, ao contrário de 

Esmeralda, que, apesar de faladora, usa uma série de rodeios  para mostrar simpatia pelo 

revisor).  

O ponto de vista que o filme oferece ao seu espectador é o ponto de vista de 

quem conhece aquelas paisagens, aquelas personagens, aquele Portugal. Ao mesmo 

tempo, quem não as conhece não vai com certeza procurar ver o filme de José Miguel 
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Ribeiro para ficar a conhecer o país. Quer isto dizer que o Portugal d’A Suspeita é o 

Portugal que só pode reconhecer quem nele vive ou o visita; é o Portugal do dia-a-dia; 

das viagens de quem tem que regressar à terra ao fim-de-semana por estar a trabalhar ou 

a estudar na cidade, ou de quem vai visitar a família; das senhoras que se vêem nas 

aldeias onde vivem os avós (personificadas por Esmeralda); é um Portugal comum, 

banal, mas que, sem bandeiras hasteadas nem reproduções realistas (mesmo os modelos 

das estações e das paisagens são mais verosímeis e caricatos do que realistas), procura 

familiarizar-se com quem o conhece.  

Se as paisagens e estações por onde o comboio passa têm uma importância 

fulcral nesta construção do país, o próximo filme que vamos analisar apresenta cenários 

mais sintéticos e meramente alegóricos, sem a preocupação de incluir detalhes 

suplementares. É principalmente a caracterização física e psicológica das personagens 

que nos vai permitir observar o mesmo Portugal estereotipado e, ao mesmo tempo, 

familiar.  

 

 

III.2. O Passeio de Domingo 

 

O Passeio de Domingo, filme de 20’ realizado por José Miguel Ribeiro em 

2009, também tem, de certa forma, o país como cenário. 

José Miguel Ribeiro conta aqui a história de um entre os muitos dos passeios de 

domingo da família Idalécio: sentados no carro, à beira-rio, enquanto Arlindo, o pai, 

pesca e ouve o relato do jogo do Benfica. Os filhos brincam no banco de trás na 

companhia da avó e, para eles, tudo corre dentro da normalidade, incluindo as 

ultrapassagens que o pai faz sempre pelo caminho e as discussões que a mãe, Idalete, 

tem com ele. Mas esta normalidade toda está prestes a mudar: de volta a casa, Arlindo 

provoca um acidente com o carro e Idalete decide que este é o ponto final da sua 

relação, levando os filhos para uma nova casa.  

Desta vez, o assunto do filme é o divórcio e a representação do país não é, à 

semelhança do que assinalei a propósito do filme anterior, uma das suas questões 

principais. Também à semelhança de A Suspeita, José Miguel Ribeiro volta a usar os 
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primeiros minutos do filme para introduzir as cinco personagens principais: Idalécio e 

Idalete (pai e mãe), Beta e Camané (os filhos) e Esperança (a avó). Mas, desta vez, a 

estratégia é outra. Ainda os créditos iniciais estão a ser exibidos e já se ouve uma voz 

feminina de criança a dizer “Mãe, olha o carrapito que eu fiz à avó”, ao que a mãe 

responde “Que lindo! Agora tira aquela meia do Camané de dentro da água do 

bacalhau”. Na ausência de imagem, o som leva o espectador a imaginar que este diálogo 

tem como cenário a casa onde convive uma família, da qual já se conhecem quatro 

personagens: a mãe, a filha, a avó e o Camané. Uma outra voz, masculina e rouca, 

interrompe a conversa “Atão, atão, vamo lá a despachar. Oh c’um caroço, não tarda 

nada perdemos a maré!”. “Já regaste as couves?”, pergunta uma voz mais envelhecida, e 

o homem responde “O que é mãe?”, ao mesmo tempo que se ouve o barulho de algo a 

partir-se: “O Camané partiu a Nossa Senhora, o Camané partiu a nossa senhora...”, 

canta a menina. O Camané é a única personagem que não fala.  

A primeira imagem do filme confirma aquilo que o diálogo introdutório acabara 

de apresentar. Num estendal, mesmo à porta de casa, estão cinco pares de meias 

diferentes: um azul e outro vermelho, ambos de criança; um branco, com duas pequenas 

riscas e duas raquetes cruzadas; as outras meias são de senhora, mais compridas, cor-de-

rosa e com renda na ponta; as últimas, da esquerda para a direita, são uns collants 

cinzentos. Na porta de madeira, assinalada com o nº 5 pintado à mão sob um retângulo 

de fundo preto na parede caiada de branco, há uma placa pendurada, também escrita à 

mão, que identifica o “Salão Idalete”. 

Seria difícil analisar o Passeio de Domingo dando apenas atenção à dimensão 

visual. Os primeiros minutos de filme, sem imagem, denunciam logo a importância dos 

diálogos, que constituem um contributo crucial para a caracterização não física dos 

personagens e das relações entre si. Também a escolha da música, que entra em 

discussão com o relato do futebol, é exemplo de uma diferenciação de género que vai 

servir de eixo para o modelo relacional do casal.  

 Idalete e Idalécio estão em constante divergência, se não é por causa do 

dinheiro, é por causa da música romântica32 que ela quer ouvir, e que ele, como 

qualquer modelo de macho latino, não pode gostar, preferindo o futebol. Idalécio é do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 A música, "A namorada que sonhei", de Osmar Daumerie e cantada por Nilton César, foi escolhida 
pelo realizador porque era do agrado da sua mãe.   
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Benfica e diz Virgílio Almeida que “o Centro Comercial Colombo ao fim-de-semana 

foi o referencial. O que acontece é que se via por lá determinados casais, que são 

claramente pessoas de uma condição social de bairro, em que elas usam aquelas calças 

muito justinhas e estão sempre muito bem penteadas. No caso da Idalete isso era ainda 

mais importante porque ela era cabeleireira. O (Arlindo) Idalécio está de ‘calçonitos’, 

sapatinho de verniz preto e meia branca e depois tem uma camisa havaiana aberta para 

mostrar os pelos do peito e o fiozinho. É só ir ao Centro Comercial Colombo em dia de 

jogo do Benfica para encontrarmos lá estes casais”.  

Os diálogos e a música foram para a equipa de produção um dilema, como 

revelam o realizador e o argumentista. Para ambos, o problema era o filme ser uma co-

produção internacional – com montagem financeira feita em França, na Bélgica e na 

Holanda - e nos países do centro da Europa não se viver o futebol tão intensamente, 

tornando difícil de explicar que Arlindo imponha à família toda que se ouça o relato do 

futebol no carro onde vão passar a tarde.  

É pelo mesmo motivo que também os diálogos foram um problema. Diz Virgílio 

Almeida que “parte da pré-produção do filme foi feita no Bairro da Ajuda, em Lisboa, 

onde a produção alugou um apartamento e as personagens, os ambientes foram 

desenhados e o argumento foi escrito. Nós estivemos seis meses a perceber como é que 

funcionava aquela fauna de bairro, a documentar, a fazer seleção, quer gráfica, que de 

diálogos. Depois na seleção final do filme, os diálogos tiveram que ser polidos, porque, 

como era uma co-produção internacional, havia algum palavreado de bairro com que os 

co-produtores se assustaram um bocado. Estavam com medo da distribuição 

internacional, portanto muitas daquelas asneiras que eu aprendi – algumas delas novas – 

tiveram que ficar esquecidas.” No mesmo sentido, José Miguel Ribeiro acrescenta que 

acha que o filme é muito pesado: “acho que um nórdico, olhando para aquilo, e para 

aquele nível de discussões, se assusta. Pensam que os pais se vão matar, quando nós 

sabemos que aquele nível de discussões existe e nos cruzamos com elas na rua, no 

apartamento ao lado. Esse é [um filme] claramente muito português”. Se para a equipa 

portuguesa que construiu os diálogos estes eram interessantes pelo caricato mas não 

violentos, o confronto com outros referentes culturais evidenciou mais este segundo 

aspecto. O argumentista do filme diz mesmo que “em toda a discussão que se passa 

entre marido e mulher, no carro - que é algo português, mas provavelmente latino - de 

início a equipa de animadores teve dificuldade em entrar porque achavam que o diálogo 
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era muito gritado e que um homem não trataria assim uma mulher e que muito menos 

eles falariam naquele tom com os filhos no banco de trás do carro. E de facto foi preciso 

reuni-los e explicar-lhes que nós estávamos ali a caricaturar uma questão muito 

universal, que é a questão dos casais heterossexuais e a questão do nascimento dos 

filhos às vezes como pretexto para manter determinadas relações. Essa era a nossa 

primeira camada.”  

Arlindo é a personagem principal do filme e, por isso, é também aquele que é 

mais detalhadamente caracterizado pelas suas ações: é agressivo e exigente para com os 

filhos; excessivamente cuidadoso com o carro; é adepto do Benfica, o que se 

compreende não só pelo relato do futebol que faz questão de ouvir, como pelos vários 

acessórios do clube que tem no carro (uns óculos de sol e uma cassete d’O Glorioso); é 

reativo ao ponto de vociferar para com o navio que passa por ele e lhe leva a cana de 

pesca como se a tripulação lhe fosse responder, entre muitas outras coisas.  

A inspirar o cuidado que Arlindo tem com o carro esteve também este período 

de pesquisa em Lisboa. “O corpo nuclear, do ponto de vista da narrativa, na ação do 

Passeio de Domingo, baseia-se nas perseguições dos carros, que nós investigámos, e 

que acontecem, ainda hoje, no Bairro da Ajuda – basta ir na Sexta-feira ou no Sábado à 

noite à Rua Prof. Cid dos Santos, onde a malta quita os carros e fazem as corridas 

clandestinas. Portanto o que leva  ao acidente e que leva à separação do (Arlindo) 

Idalécio e da Idalete é realmente ele ter gasto o dinheiro todo da família para quitar o 

carro”, explica Virgílio Almeida. Por sua vez, o realizador afirma novamente aperceber-

se de que a relação com o carro é uma característica cultural portuguesa, por 

comparação e confronto com outros modelos: “o filme foi filmado na Bélgica e em 

França e as pessoas lá – não é que não existam casais que não possam fazer isso – mas é 

uma atitude completamente diferente. Eu falei muito com belgas sobre essa questão. 

Perguntei-lhes como é que passam o fim-de-semana, qual é que é a tradição delas, e de 

facto eles têm uma relação com o carro completamente diferente. Nós temos uma 

relação com o carro de estatuto. O carro para eles é um objecto utilitário. Ele (o 

Arlindo) protege o carro, faz aquela preparação toda para o seu dia e, no fim de contas, 

é uma pessoa que coloca o carro acima de muita coisa se calhar mais importante na vida 

dele (e percebe isso no fim). Ele e a própria família, porque às tantas a família também 

está unida naquilo. Quando passa um carro próximo (aquele que os ultrapassa) eles 

reagem todos”.  
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O trabalho de pesquisa e, depois, de síntese transforma esta família num 

estereótipo das que habitam um bairro típico de Lisboa como é o da Ajuda, evocando a 

“comédia lisboeta”, sobretudo através do tom divertido que foi procurado para amenizar 

o peso de um assunto como o divórcio. Mas este é, como se sabe, um problema tão 

atual, que faz mais uma vez do filme uma arena de confronto entre o que é antigo e o 

que é novo, à semelhança do observado n’A Suspeita. O resultado final é uma espécie 

de “Lisboa de Bastidores”, a tal expressão que Luís de Pina usara para descrever a 

Lisboa de Belarmino, mas, neste caso, os bastidores são as casas das famílias que vivem 

ao nosso lado, como diz José Miguel Ribeiro, onde as discussões acontecem. 

Outra personagem que é uma peça fundamental desta narrativa de bastidores é a 

mãe de Arlindo, Esperança, que exerce autoridade sobre ele como se fosse ainda rapaz, 

repreende-o por ser violento para com os filhos, e ainda tem uma postura apreensiva 

para com a nora.  

Quando Ilda Castro entrevista o realizador para as suas “Conversas sobre 

animação portuguesa”, o filme já tinha sido financiado e ia começar a ser produzido. 

Nessa altura, José Miguel Ribeiro descreveu-o como “animação de volumes, pai e mãe 

no banco da frente, dois filhos atrás, uma avó ou um cão (...) ou um gato. Não quero 

com isto dizer que comparo uma avó com um cão, é mais a necessidade de trazer outras 

coisas para aquele carro” (2004: 224). Mas na versão final o cão aparece apenas no 

desenho de Camané, porque era o seu desejo ter um. E a avó, que foi a opção final, 

acaba por trazer consigo muito mais do que a sua simples presença para encher o carro 

da família Idalécio. Esclarece Virgílio Almeida que “o que temos ali é uma situação que 

é tipicamente portuguesa. A avó ainda vive com o filho, mesmo estando o filho casado e 

com dois filhos e com outro a caminho. E essa é uma situação que eu vivi, que era 

muito típica de Portugal, provavelmente até aos anos 80. Não havia lares de idosos e os 

nosso velhotes também não queriam ir para o lar. Portanto o que acontece é que eles se 

arrastavam dentro das casas e criavam estas tensões ou com as noras ou com os genros, 

que nós potenciamos ali. O que é engraçado também é que a velhota, a Esperança, fala 

muito pouco, mas na maior parte das vezes, quando fala, é para dizer que as coisas são 

dela. Houve uma geração em Portugal que conseguiu comprar casa... e o próprio carro, 

que sofre o acidente, é dela. Essa presença do viver em casa da mãe, que neste caso já é 

uma velhota, para mim é brutalmente portuguesa”.  
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O Camané, o filho mais novo, tem uma característica singular: faz sair desenhos 

da sua cabeça como se de uma impressora se tratasse. Este elemento também é fruto de 

pesquisa, mas noutro sentido. Ele não fala porque a sua família não está bem e sofrerá 

de um pequeno grau de autismo. Os momentos que hipoteticamente se seguiriam ao 

final do filme, em que já vive só com a mãe mas se reconcilia com o pai (que insiste 

aliás, quando estão no carro, que “filho meu não vai para a tropa sem saber falar”, 

quando a criança tinha apenas quatro anos) e os dois jogam à bola, seriam 

provavelmente aqueles em que começaria a falar.  

Esta insistência da equipa em visitar e permanecer em Lisboa para observar a 

vida da cidade acaba por passar também para a construção dos cenários, mas talvez de 

forma menos óbvia, já que o trabalho de síntese foi, neste contexto, ainda maior.   

A ação narrativa inicia-se no pátio à porta de casa da família Idalécio. Um pátio 

por onde o tempo das comédias já passou, onde já não há pessoas na rua, os tanques de 

lavar a roupa acumulam lixo e as casas foram crescendo desordeiramente, com anexos, 

marquises e ligações elétricas remendadas. José Miguel Ribeiro afirma ter chegado a 

pensar em colocar “uma coisa que é muito característica de Lisboa e de Portugal 

também, que são os trabalhos de ferro das varandas e dos candeeiros. Mas a verdade é 

que era tudo complexo. Olhas para uma cidade, vais a Alfama, e vês a quantidade de 

coisas que lá há. O que eu não prescindi foi dos fios elétricos. Há ali fios a ligar tudo. 

Aquele confusão toda de fios é um sinal do caos e reforça essa ideia das casas que se 

vão somando a coisas que vão aparecendo depois delas. Surgiu o telefone, surgem as 

televisões, surge a eletricidade e tudo se vai metendo por tubos que aparecem por fora 

das casas.”  

As ruas desordenadas são o resultado desta ideia de um conjunto de coisas que 

se vão somando à irregularidade do terreno e não são construídas com o planeamento 

devido. Com o carro, as personagens passam por ruas que sobem, que descem ou que 

são demasiado estreitas para que o elétrico passe sem que a circulação no sentido oposto 

seja interrompida. Há aqui um detalhe que, diz Virgílio Almeida, “para nós é imediato,  

mas no estrangeiro é um gag que não resulta. Que é quando há a perseguição. Esta é 

feita através de umas estradinhas, que vão atravessando o bairro da Ajuda e onde as 

pessoas, nos baldios, plantam couves. O que acontece é que, mesmo no final, quando os 

filhos estão fartos do pai e da mãe e se refugiam no porta bagagens do carro, há lá mais 

couves. Quando o pai se chateia por os miúdos estarem a jogar à bola dentro do porta-
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bagagens do carro, é no sentido de proteger a couve. ‘Então o caldo-verde, mãe?’, diz o 

Arlindo desesperado. E no final, na resolução do filme, quando os pais se separam e os 

miúdos estão a brincar no jardim, é outra vez o jardim de couves. Não é um relvado, é 

um jardim de couve portuguesa, chama-se mesmo couve portuguesa. E acho 

interessante que quando o filme corre no festival de Hamburgo, ou no festival de 

Hiroxima, no Japão, as pessoas vêem no jardim de couves quase um surrealismo. Mas 

nós portugueses, em principio, devemos perceber uma tirada como “e o caldo-verde, 

mãe, e o caldo-verde?”, como algo que é completamente nosso” (cf. Anexos – Figuras 

7, 8 e10). Esta não é de facto a única referência à gastronomia portuguesa – já no início 

a mãe pede à filha para tirar a meia do Camané da água do bacalhau - e conclui-se 

portanto que esta é uma estratégia para localizar a narrativa do filme em Portugal. Para 

reforçar a importância deste aspecto, note-se que a sinopse do filme faz também 

referência às couves, mas brinca já com o seu potencial surreal: “São capazes de 

guardar um segredo?... Este domingo vai ser diferente. Nem pomos os pés dentro do 

carro. A mãe e o pai não vão discutir e nós vamos brincar num jardim de couves 

gigantes.”33 

Ainda sobre a sinopse, será oportuno fazer um breve apontamento sobre o ponto 

de vista do filme, que, apesar de ter como personagem principal Arlindo, se procurou 

que fosse o das crianças. O espectador é levado a assistir àquele filme da mesma forma 

que as crianças estão a fazê-lo, do banco traseiro do carro: completamente alheias 

àquelas discussões. A sinopse final reflete esta mesma intenção.  

 Voltando à apresentação dos espaços, o carro (anexos – Figura 11) é uma 

espécie de sub-espaço móvel, que passa por vários cenários, mas é também um espaço 

interior. O carro tem uma única porta, que corresponde à parte da frente do carro, por 

opção cinematográfica do realizador, que assim consegue mostrar tudo o que se passa lá 

dentro, assim como Arlindo consegue pescar sem ter que se levantar do seu assento 

impecavelmente limpo. Os personagens ocupam o seu espaço de acordo com a 

hierarquia familiar: os pais à frente, os filhos atrás, e a avó, qual intrusa, fica no meio 

dos miúdos e intervém nas discussões familiares. Os miúdos conseguem fazer tudo lá 

dentro, e, para eles, os limites, são a imaginação: até parecem brincar livremente entre 

as couves da bagageira, como se fosse mesmo um jardim. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Agência –Filmes – Passeio de Domingo. Acedido a 5 de Setembro de 2011. 
http://curtas.pt/agencia/filmes/197/ 
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Para a criação do cenário da beira-rio, diz José Miguel Ribeiro que chegou a ir  

“ali em frente ao rio Tejo, logo em frente à Cordoaria, que tem os carrinhos todos ao 

fim-de-semana, ali bem colocados ao lado uns dos outros e com as senhoras e os 

senhores: elas a fazerem a sua malha e eles a fazerem a sua pesca e a ouvirem o relato. 

E é isto, não há palavras, está tudo dito. Vamos lá e nós somos aquilo... ainda somos 

aquilo!”  

O realizador procurou então representar a identidade nacional através dos  

hábitos mais banais e caricatos, e crê que aquilo que vê em Lisboa tem tanto de “nosso”, 

como de evidente, que nem são precisas palavras para explicá-lo. Mas este ser 

português implícito no passeio de domingo de Arlindo, que implica obrigatoriamente 

pescar no rio, só fica devidamente caracterizado quando, à saída do local onde passou a 

tarde, se vê precisamente uma placa a assinalar que é proibido pescar.   

 

 

III.3. Entre o evidente e o invisível 

 

O primeiro dos aspectos que importa referir como comum a ambos os filmes 

aqui em análise é que o Portugal que criam através dos seus décors e das suas 

personagens é um Portugal feito de coisas tão comuns e evidentes que quase não se dá 

conta delas.  

Quando Michael Billig escreveu que “the reproduction of nation-states depends 

upon a dialectic of collective remembering and forgetting, and of imagination and 

unimaginative repetition” (1995: 10), não estava com certeza a pensar nos filmes de 

animação portugueses, mas a sua afirmação dá-nos algumas pistas para pensar nestas 

representações que são quase invisíveis.  

Ambos os filmes partem de um imaginário que corresponde tanto a padrões 

colectivos como individuais. O resultado é um conjunto de imagens que representam a 

partir da seleção e exclusão de elementos. Mas a família Idalécio podia ser constituída 

de outra forma, estar caracterizada de maneira diferente, as discussões podiam ser sobre 

outros assuntos, os espaços que habitam outros, só para dar alguns exemplos; da mesma 

forma que os personagens d’A suspeita podiam ser índios e a paisagem que se via da 
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janela um deserto, que continuaria a ser perfeitamente plausível para um filme de 

animação, onde a imaginação do seu criador é o único limite. No entanto, o que 

acontece é que se chamam para estes filmes personagens estereotipadas (através dos 

seus objectos, roupas, falas, interesses ou hábitos quotidianos) e que contribuem para 

uma caracterização minimamente eficaz do país, sem ter que se recorrer a legendas ou 

outro tipo de identificações mais diretas. Estes são elementos que na sua essência 

resultam de uma repetição não imaginativa e o mesmo pode dizer-se em relação às 

paisagens e décors.  

A constatação da necessidade da criação de personagens mais universais quando 

se entra em confronto com outros modelos culturais faz também parte deste processo 

esquemático e repetitivo que separa constantemente o nós dos outros. No mesmo 

sentido, importa invocar o paradoxo referido na introdução, da internacionalidade do 

fenómeno nacional (e.g. Anderson, 2005: 24; Billig, 1995: 10; Thiesse, 2000: 15).  

Outro tópico interessante é a insistência na caracterização das personagens com 

base em marcas do discurso oral. No caso d’A Suspeita, Esmeralda usa, por exemplo, 

muitos diminutivos. Já no Passeio de Domingo isso é mais evidente na personagem de 

Arlindo, que repete a expressão “C’um caroço”. É possível afirmar que a tradução para 

outras línguas perderá a expressividade destas marcas orais do português (ou dos 

diferentes ‘regionalismos’ do português) e que só conhece quem o fala fluentemente. 

Para José Miguel Ribeiro, a língua revela-se um factor decisivo nesta representação da 

identidade nacional quando afirma que “provavelmente existem famílias em Itália que 

não serão muito diferente desta, mas não tenho dúvida que esta fala português e que são 

portugueses”.  

Os dois filmes proporcionam também visualmente o tal encontro entre o antigo 

e o novo que referi a propósito d’A Suspeita. As cidades são aglomerados de coisas mais 

recentes que se vão acrescentando às antigas. O Passeio de Domingo reflete ainda na 

relação da mãe de Arlindo com Idalete um confronto geracional, que vai até para lá do 

visual. A Lisboa deste filme é igualmente uma cidade antiga, de casas antigas, onde 

vivem as famílias novas, que enfrentam novos problemas, como o divórcio.  

João Paulo Cotrim, na introdução que faz ao filme no livro A Suspeita (Almeida, 

2001), diz que este “tem uma outra qualidade a valorizar: pelo tema, linguagem e 

registo é popular” (2001: 09) e o mesmo podia aplicar-se, com base nos mesmos 

critérios, acrescento eu, ao segundo filme. Não é portanto de estranhar que tenham em 
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comum a procura de uma linguagem suficientemente universal para ser compreendida 

lá fora e ao mesmo tempo tão simplesmente compreensível cá dentro. Onde divergem é 

sobretudo na estratégia narrativa para alcançar esta representação: o primeiro concentra 

este esforço na réplica dos cenários e décors; o segundo canaliza-a mais para a 

caracterização das personagens e da forma como habitam os espaços onde decorre a 

ação.    

 Outra das estratégias comuns aos dois filmes é o recurso a representações 

simbólicas da identidade nacional, como são o canivete de Barcelos, n’A Suspeita, e a 

couve portuguesa, no Passeio de Domingo. Aparte estes “artifícios”, porque a 

experiência do real foi mais valorizada no segundo filme, este é também aquele que o 

realizador e o argumentista não hesitam em identificar como uma representação do país.  
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CAPÍTULO IV. UM PAÍS DE HERÓIS DESCOBRIDORES 

 

Se no capítulo anterior foi central a questão da observação e do processo de 

síntese e caricatura operado pela equipa criativa para transpor a experiência do real para 

o desenho em movimento, vou agora explorar narrativas com outros pontos de partida. 

Como procurei demonstrar anteriormente, ao escolher dois filmes cujo assunto central 

não é o país, os elementos representativos da identidade nacional que neles se 

encontram podem estar de tal forma banalizados que se tornam invisíveis. Não deixam, 

no entanto, de estar lá expressos, naquelas imagens e diálogos, e, no confronto com o 

outro, manifestam-se como algo que é do senso comum para quem se identifica com 

eles, por oposição a uma certa dimensão estranha, surreal, que ali vê quem não está 

familiarizado com os mesmos elementos. Digamos que o bacalhau, as couves, o galo de 

Barcelos, são coisas do senso comum para os portugueses.   

Os filmes que se seguem referem-se, com mais ou menos rigor, ao episódio 

histórico dos descobrimentos portugueses. Mas estando fora da esfera dos discursos 

oficiais de disciplinas como a história ou a antropologia, o Fado Lusitano  (Abi Feijó, 

1995), O Patinho – O descobridor (Rui Cardoso, 2005) e A lenda do mar tenebroso 

(Ricardo Neto, 1975) reproduzem e expõem discursos que encontram origem e debate 

no seu seio. As entrevistas aos realizadores34 serviram nestes casos principalmente para 

tentar uma compreensão de como se construíram as narrativas destes filmes. A sua base 

é a erudita ou o experiencial? Dependente desta resposta está igualmente uma reflexão 

acerca do papel da animação como produtora de discursos e que está também por isso 

ao serviço da experiência. O potencial educativo da animação será um dos pontos 

incontornáveis neste contexto, principalmente porque um dos três filmes que servem de 

estímulo para esta análise foi concebido especialmente para o público infantil.  

O carácter serial e comparativo dos três deverá também proporcionar a 

continuação de uma problematização da construção da identidade nacional no confronto 

com o outro. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BF!Por dificuldade em estabelecer contato com o realizador, ficou apenas por entrevistar Ricardo Neto, 
responsável pelo filme ’A Lenda do Mar Tenebroso. Falei no entanto com Artur Correia, que o animou, e 
que me ajudou a esclarecer alguns dados sobre o filme.!!
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IV.1. Fado Lusitano 

 

O Fado Lusitano (1995) é o episódio português da série Know Your Europeans, 

encomendada por John Halas (uma co-produção Halas & Batchelor e Filmógrafo, com 

assistência financeira do I.P.A.C.A). A ideia daquela que foi a última produção do 

animador húngaro era reunir um conjunto de doze filmes sobre a União Europeia. 

Segundo Abi Feijó, cada país deveria fazer o seu autorretrato e “Fado Lusitano é o que 

é ser-se português – como é que nós nos sentimos”35 O filme, feito na técnica de 

animação de recortes, tem a duração de 5’30.  

A obra percorre a história de Portugal, da sua origem, à entrada do país na União 

Europeia. A componente visual é acompanhada pela voz masculina de um narrador que 

expõe a história da forma que aqui transcrevo: 

“Portugal sente-se um pequeno país na cauda da Europa, parece-se com 
Espanha, mas não é. Reparem nas fronteiras que cavámos ao longo de 800 anos. 
Através dos tempos, refugiados de toda a Europa vieram para este estreito pedaço 
de terra e criaram este povo, que graças à sua língua, mantém ainda hoje uma 
coesão interna inabalável.  

Cercados por espanhóis e mouros, foi no mar que encontrámos o nosso 
caminho e descobrimos a nossa veia de marinheiros. Com a aventura a correr-nos 
nas veias, lutámos contra terríveis monstros lendários. E assim fomos 
ultrapassando as fronteiras do mundo.  

E para melhor o explorarmos, dividimo-los a meias com a Espanha. Mas 
enquanto os espanhóis demonstravam ser “hombres de cojones”, nós entretinhamo-
nos a demonstrar como se usam os “cojones del hombre”. E assim fomos 
acarinhando esta estranha família ao longo dos séculos. Como negociantes, 
estabelecemos novos laços entre diversas as culturas, de todos os cantos do mundo 
e tornamo-nos presas apetecíveis para piratas e usurários. E como traficantes de 
escravos, é que estrámos tudo.  

No último e supremo esforço agarrámo-nos a um sonho impossível, em 
busca da vanglória de mandar. Xeque... Mate... Mas o nosso barco da fortuna 
naufragou. Tanto trabalho para ficar a ver navios! Ainda hoje, nas manhãs de 
nevoeiro, esperamos por D. Sebastião. Resignados com o destino, sonhamos com 
um salvador, com aquele que nos trará de volta as glórias do passado e que 
resolverá todos os nossos problemas.“Orgulhosamente sós!”  

Com a miséria e as sombras da história na alma, voltamos a partir, à 
procura da sobrevivência e da dignidade. E uma vez mais, espalhámo-nos pelo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Em entrevista realizada por Bernardo Camisão e Daniel Ribas. Ciclope – Abi Feijó – Textos Sobre Abi 
– Entrevista ao Professor Abi Feijó. Acedida a 4 de Setembro de 2011. 
http://www.ciclopefilmes.com/abi-feijo/textos-sobre-abi/entrevista-ao-professor-abi-feijo/ 
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mundo. Mas há sempre uma voz que nos chama... 36 Mas é escusado tentar 
esquecer 500 anos de vagabundagem. Se ontem, destemidos, partimos à descoberta 
do mundo; se ontem resignados partimos à procura de vida, hoje, confiantes e sem 
dúvidas, partimos para a nova aventura europeia.” 

O argumento que inaugura o filme é a comparação por diferenciação com a 

Espanha e este dedica-se por isso, numa primeira fase, a justificar essa diferença. O 

primeiro elemento representado é, assim, a fronteira que os separa: a independência do 

país é representada alegoricamente através da transformação do território nacional numa 

ilha, depois de rasgadas as fronteiras com Espanha no mapa, e é nesse terreno isolado 

que se vai desenvolver a história de um território cobiçado por vários povos. O 

autorretrato de Abi Feijó começa antes do episódio dos descobrimentos (onde o 

confronto com o espanhol se tornará ainda mais evidente) “porque também fala da 

formação da nacionalidade com os Romanos e os vários povos, os Godos, os Árabes. A 

nação formou-se de uma série de misturas de povos. O filme fala um bocado nessa 

génese...” 37 . Para representar estes vários povos o realizador recorreu a cinco 

personagens caracterizadas de formas diferentes, através dos seus capacetes e 

acessórios, que saltam para a plataforma territorial (cf. Anexos – Figura 12): entram, a 

partir do sul, os árabes e os romanos; do norte, os protagonistas das invasões bárbaras, e 

envolvem-se num confronto físico de que resultam, visualmente, vários corações.  

Em suma, importava dar a entender que vários povos diferentes invadiram 

Portugal e misturaram-se, dando origem àquilo que hoje é o país. Mas em vez de 

violenta, a representação da génese nacional romantiza ainda a luta, numa troca de 

comparações. Os corações que são originados pelo confronto físico dos personagens 

comparam, por um lado, o “romance” que ao longo dos séculos foi dando origem ao 

povo português a um combate. Por outro lado, parecem transformar o confronto e 

disputa pelo território numa coisa apaixonada, e tal sentimento em condição para a 

formação de uma nação coesa.  

Servindo-se depois dos símbolos da bandeira nacional republicana, o realizador 

insiste na demonstração da independência do país, que é simbolizada pela fortificação 

que nasceu à volta das suas fronteiras, e que corresponde depois à forma do escudo da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BD!O narrador é aqui substituído por uma voz feminina que canta um fado com a seguinte letra “Para 
cantar a saudade / Eu teria de inventar / Violas de tempestade / (Saudade é) vozes cansadas do mar /A 
saudado é um luto, uma dor, uma aflição. / É um cortinado roxo / (Saudade) que me cobre o coração”!

BE!Em entrevista realizada por Bernardo Camisão e Daniel Ribas. Op. Cit.!!
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bandeira. Esta sequência não termina sem uma referência à língua, já que, graças a ela, 

o país “mantém ainda hoje uma coesão inabalável”. A língua portuguesa resulta 

alegoricamente, na narrativa visual, do encontro das línguas anatómicas dos 

representantes de sete povos diferentes - cuja cabeça encima cada um dos castelos da 

bandeira -, que se enleiam ao centro do escudo existente na intersecção entre as áreas 

verde e vermelha que aqui aparecem divididas na diagonal (cf. Anexos – Figura 13).  

A língua é aqui usada como factor preponderante de coesão e, ao mesmo tempo, 

de diferenciação do português dos outros povos. Verifica-se assim uma certa 

indiferenciação entre a história da nação e os elementos simbólicos contemporâneos à 

produção do filme, mostrando que a primeira serve apenas para legitimar os últimos. 

Esta representação evoca a imagem paradoxal de uma nação tão antiga quanto se sabe, 

mas simbolicamente semelhante ao que dela se conhece hoje, como se a língua e a 

bandeira fossem elementos presentes desde sempre na história de Portugal e 

permanecessem imutáveis desde a sua génese.     

Depois desta narrativa inicial ser interrompida pelo separador que introduz o 

título do filme, a história que é contada é a de um país cercado por “espanhóis e 

mouros”, que decide por isso virar-se para o mar para encontrar o seu caminho (ver 

Anexos – Figura 14). Esta decisão é representada visualmente através de um conflito 

entre o representante espanhol (cujas caracterização física lembra Dom Quixote) e o 

representante mouro (que não dispensa o turbante como elemento caracterizador), que 

se digladiam enquanto o português lhes vira as costas, interessado noutros horizontes. 

Através desta ação, o realizador insiste na construção numa imagem do português que 

se diferencia do espanhol não só pelas fronteiras, como pelas suas atitudes.  Enquanto o 

espanhol luta com o mouro pelos seus interesses, o português prefere a saída mais 

pacífica e, ao mesmo tempo, corajosa e aventureira, que é dedicar-se a descobrir os 

mares.  

A luta do português – que aparenta ser uma personagem estereotipada construída 

a partir de uma síntese da imagem dos navegadores - não é contra homens, mas contra 

“monstros lendários”, que ora o fascinam, como a sereia, ora têm que ser domados (e 

não combatidos), como se fossem animais de circo. O resultado deste esforço corajoso é 

afinal, como demonstra a sequência, o de conhecer os animais que habitam o oceano, 

como a baleia em que se transforma aquilo que antes parecia ser um dragão; assim 
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como dominar os ventos, representados nos anjos que sopram as nuvens e, por fim, o 

mapa do mundo.  

O último dos episódios-chave desta diferenciação português/espanhol acontece 

em consequência do mundo ser dividido pelos dois para melhor ser explorado, ação 

simbolizada num confronto armado entre o personagem português e o personagem 

espanhol, e que termina afinal com ambos a cortar um mapa do mundo em que o 

continente africano ocupa a posição central, e por onde a embarcação portuguesa havia 

passado anteriormente. Enquanto que o espanhol maltrata os nativos do mundo que vai 

descobrindo, perseguindo-os com armas de fogo, o português dedica-se a procriar, ou 

melhor, a construir uma “estranha família ao longo dos séculos”, representada num 

momento em que se junta aos seus filhos, como que para um retrato de família (ver 

Figuras 15-17 em anexo). Como resume o narrador “enquanto os espanhóis 

demonstravam ser hombres de cojones, nós entretinhamo-nos a demonstrar como se 

usam os cojones del hombre”. Esta expressão caricata evidencia a miscigenação como 

característica da colonização portuguesa, mas, mais importante, acentua as diferenças 

entre o português, que preferiu misturar-se com os povos que foi descobrindo, enquanto 

que o espanhol preferiu manter-se o melhor possível à margem deles.  

Paradoxal neste contexto é que, visualmente, tal mestiçagem que ecoa as teses 

lusotropicais de Gilberto Freyre, não acontece. Os filhos da estranha família do 

português, de que fazem parte de chineses a africanos, são personagens estereotipadas, 

representantes dos vários povos por onde o navegante português foi fazendo filhos, mas 

nada assimilam do português. O mesmo serve para o português, que acarinha os filhos e 

é com a sua ajuda que constrói um padrões dos descobrimentos,  mas na sua 

caracterização, nada se altera.  

Na senda da construção desta imagem pacífica e bem intencionada do português 

das descobertas, não poderia ficar de fora o papel da exploração mercantil das culturas 

como forma de aproximar e estabelecer laços entre a diversidade. Este encontro cultural 

é proporcionado num barco onde os mercadores portugueses reúnem desde artefactos 

artísticos a plantas e alimentos, para levá-los depois a outras partes do mundo. E, 

segundo conta a narrativa, o bem intencionado português teve até que defender-se de 

“piratas e usurários” para concretizar tal aproximação.  
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Mas porque a História de Portugal torna evidente que nem tudo correu bem 

depois deste ímpeto descobridor e aglutinador de culturas inicial, o filme de Abi Feijó, 

mostrando-se informado, dedica-se a justificar a decadência com uma série de 

procedimentos incorretos. O primeiro deles, e que serve de motivo charneira para a 

decadência seguinte, foi a escravatura, representada através da imagem da abertura do 

porão de um barco para o exterior, onde no escuro se observam os olhos de quem nele 

habita. Como explica o narrador, aproximando o acontecimento de um erro de ordem 

moral, “como traficantes de escravos, é que estragámos tudo”. A consequência é que já 

só restava aos portugueses um último esforço final, que se resolve com a ida de D. 

Sebastião ao norte de África para disputar um jogo de Xadrez que simboliza a batalha 

de Alcácer Quibir (Anexos – Figura 18). O ato do jogo coloca a tentativa do jovem rei 

português no plano do risco, mas sem desrespeitar tal opção: afinal, o xadrez é um jogo 

de estratégia.  

Segundo o filme, as consequências deste episódio ainda assombram os 

portugueses que esperam pelo D. Sebastião que nunca chegou a voltar do seu jogo, 

perdido no nevoeiro, numa espécie de esperança quase religiosa por alguém que os irá 

salvar. A figura do jovem rei será substituída pelas imagens de Jesus Cristo projetadas 

na parede de uma casa portuguesa de paredes brancas, que, numa referência à religião 

católica, sublinham a tendência dos portugueses para se agarrarem tanto às glórias do 

passado (que é o que agora o episódio dos descobrimentos passa a representar), como à 

possibilidade de uma salvação de ordem religiosa, pela qual aguardam impotentes. Num 

plano mais abstracto, os dois elementos (glória e a fé) constituem uma mesma 

motivação para que o português permaneça sentado, indolente, à espera que aconteça 

algo que o salve da ruína que representa a casa, cada vez mais deteriorada. Esta 

representação é conseguida através de um casal que está sentado à porta de casa, com 

um ar conformado em relação ao que se passa à sua volta (Anexos – Figura 20).  

O ser português de Abi Feijó não existe sem esta dualidade de 

glória/decadência, ou, se quisermos, coragem/indolência, já que o que está aqui em 

retrato não é exatamente uma história de Portugal, mas sim daquilo que é ser português. 

Como explica, “a proposta do Fado Lusitano é ser um auto-retrato de Portugal”. O 

resultado é um filme onde o ponto de vista pessoal e a tentativa de estabelecer um 

retrato colectivo se encontram. Este carácter (auto e hetero) reflexivo, acaba por projetar 

no filme uma espécie de temperamento dual e cíclico, que encontra materialização no 
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fado. “O fado é o nosso destino, o destino português. O nosso destino é andar ... sermos 

emigrantes e metermo-nos nas coisas, depois logo se vê”. E é esta noção que orienta a 

narrativa.   

Perante a adversidade, o português prefere a solução mais tranquila, que é fugir 

e virar-se para outros horizontes, situação figurada tanto no episódio inicial, em que o 

português decide virar as costas a mouros e espanhóis e virar-se para o mar, como na 

saída a correr da personagem masculina que deixa a mulher para trás junto à casa 

portuguesa em ruínas, onde assistira antes, na sua companhia, à passagem de alguém 

que lança panfletos ao ar e é perseguido, numa alusão à PIDE e ao governo de Salazar. 

O homem que Abi Feijó aqui representou, lembra indubitavelmente a figura do Zé 

Povinho, a conhecida personagem de Rafael Bordalo Pinheiro, dada a sua 

caracterização física.  

O Zé Povinho substitui assim a figura do navegador na procura de novos 

horizontes, desta vez materializados visualmente através dos postais onde o homem 

pode ver-se junto aos monumentos mais famosos de alguns dos destinos da emigração 

portuguesa (França, Estados Unidos da América ou Brasil) e a viajar montado num 

avião da TAP.  

A mulher à porta da casa em ruínas volta noutro momento em que o filme afirma 

a saudade como o destino dos portugueses (ou seja, o motivo por que regressam sempre 

à sua origem, ao ponto de partida, seja este ponto de partida de conotação geográfica, 

económica ou psicológica). A tendência para o regresso às origens é apresentada pelo 

fado e é ao som da música que um grupo de mulheres espera os seus maridos fitando o 

horizonte, mas eles partiram numa caravela que se afunda e elas choram desesperadas 

pelo insucesso de tal viagem, ao mesmo tempo que passa à sua frente uma procissão 

com vários estandartes e entre eles, Cristo na cruz. O fado, como canção de lamento 

(que canta a saudade e a inevitabilidade do destino), e a religião, são as duas formas que 

as mulheres encontram para enfrentar o trágico acontecimento. Quer o homem, que vira 

as costas e foge, quer a mulher, que permanece a chorar, são dois lados de uma mesma 

moeda: a brandura – este é um país de brandos costumes.  

A determinada altura do filme há uma mulher que canta fado, acompanhada pelo 

mesmo Zé Povinho que aparecera anteriormente a viajar pelo mundo, agora a tocar 

guitarra portuguesa. Sendo a presença do fado no filme a materialização musical do 

destino, a correspondência visual que Abi Feijó encontrou para ele foi uma evocação 
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daquele que é um empreendimento antigo, de forma poética. Quando um português 

sofre e canta o fado, sofre por todos os outros: sofre por cada barco que se afunda, e por 

cada homem que, como Camões, que a determinada altura aparece no filme, tentou 

salvar a epopeia nacional de se afundar, como se fosse a própria vida. Neste contexto, é 

interessante que as ondas do mar sejam uma representação constante ao longo da 

narrativa visual. É como se estas guardassem na memória o já longo passado da nação e 

soubessem por isso, melhor que ninguém, os acordes da canção portuguesa. Esta 

imagem encontra concretização visual na onda que se transforma em mão e confere à 

guitarra portuguesa um último suspiro, e, é esta mesma mão que a afunda.  

Ao sair deste episódio associado a uma nova decadência, o filme refere-se já ao 

Portugal da União Europeia. Será aqui a componente áudio a denunciar uma nova 

viragem (ou um novo ciclo, já que insiste nesta ideia do português que está sempre a ir e 

sempre a voltar e, segundo esta perspectiva, o destino de cada nova tentativa de procurar 

novos caminhos será sempre uma nova decadência) na narrativa: o fado é substituído 

por uma animada música folclórica.  

A entrada na União Europeia é representada mais concretamente através da 

figura de Cavaco Silva, que põe uma venda “laranja PSD” nos olhos e se lança, sem ver, 

à aventura, ao pôr o carro a trabalhar, em direção ao desconhecido. Esta venda 

representa, por comparação ao navegador que levava os seus olhos bem abertos a todos 

os perigos e motivos de interesse e fascínio, uma certa imprudência.  

À semelhança da Batalha de Alcácer Quibir, a decisão política é representada 

como um jogo. Só que este não é um jogo de estratégia – é um jogo de caminhos já 

definidos e, a cada obstáculo que é ultrapassado, saltam para o ar objetos em 

abundância. Estes objetos representam o plano das expectativas, pois são consequência 

do caminho antes da entrada no buraco escuro e incerto que era a União Europeia. O 

sítio onde se localiza essa saída do jogo electrónico assemelha-se às slot machines dos 

casinos, onde se conjugam as letras CEE, EEC, UE, EU, FSE, PIDAC, FEOGA, 

FEDER, PEDIP, MEDIA, ao lado de vários cifrões.   

Simultaneamente, o filme pergunta de maneira retórica: se o condutor do carro 

leva os olhos vendados, quem é que comanda o seu percurso?  

Ainda antes deste episódio que assinala o fim da narrativa, o território português 

que passou a flutuante logo no início do filme, volta a produzir outros significados. Para 
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a batalha de Alcácer Quibir, a ilha flutuante aproxima-se do continente africano para D. 

Sebastião conseguir passar. Já perto do fim, para assinalar o regresso a casa dos 

portugueses (naquilo que poderá ser uma alusão ao regresso dos exilados após o 25 de 

Abril de 1974) e permitir que o Zé Povinho ponha os pés facilmente no resto da Europa, 

o território nacional está finalmente atracado à Península Ibérica. Ou seja, o Portugal 

que estava “orgulhosamente só” voltou-se primeiro para África e, por fim, juntou-se à 

Europa.  

Para concluir, um outro aspecto interessante da estrutura cíclica da narrativa é 

que parece permitir mantermos com ela um relacionamento atual, quase atemporal. 

Quando entrevistei Abi Feijó, mostrava-me ele o storyboard do filme e, enquanto 

passava pela parte em que aparece Cavaco Silva, comentava: “Eu no início tinha 

pensado... isto foi feito em 90 – 92. Era a data marcada para a adesão de Portugal à 

União Europeia. Eu entretanto troquei a data, que não me dizia grande coisa, pela data 

dos programas de apoio europeus. Tenho impressão que, com o Cavaco aí e tudo isso, 

está super atual.” O grande desafio do filme é, então, constatar em que ponto do ciclo – 

decadência ou bravura – se situa a atualidade de quem o vê.  

 

 

IV.2. O Patinho Descobridor 

 

O primeiro filme que analisei foi o Fado Lusitano, de Abi Feijó, pois pareceu-

me ser aquele que apresentava o conjunto de argumentos mais evidentes acerca da 

figura do português, que encontra alegoria no herói descobridor. O filme que aqui estará 

em análise em seguida reproduz a mesma ideia do descobridor corajoso, que enfrentou 

obstáculos para cumprir o seu papel de colonizador pacífico e interessado em diversas 

culturas, mas a linguagem é outra, bem mais simples, não fosse este um filme feito para 

ser parte de uma série infantil.   

O Patinho Descobridor integra um conjunto de episódios da série O Patinho, 

produzida pela Animanostra para a RTP e realizada por Rui Cardoso entre 2002 e 2005. 

O episódio aqui em análise faz parte da lista da segunda série38, As aventuras do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
B=!Para Rui Cardoso, faz até sentido chamar-lhe a terceira série, já que primeiro foi encomendado um 
único filme para integrar a série O Jardim da Celeste, exibida na RTP. Esse episódio foi depois adaptado 
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Patinho, composta por dez episódios. Esta é portanto uma entre as muitas aventuras em 

que o patinho faz o papel de aventureiro e é assim também, uma entre várias 

representações estereotipadas.    

 O filme musical de desenhos animados tem cerca de 1'. A acompanhar a narrativa 

visual está uma música de Paulo Curado, com letra de Hermínio Fernandes cantada pela 

personagem do patinho na primeira pessoa, e que aqui transcrevo:  

Embarquei nas caravelas rumo à India e ao Brasil.  
Fiquei sem mastro, sem velas e sem água no barril.  
 
Passei pelo Adamastor, monstro feio e selvagem.  
Passei frio e calor, mas segui sempre viagem.  
 
Quis a sorte que chegasse a uma ilha encantada.  
E nesse recanto achasse vida boa e regalada.  

 
Não sou pato de água doce, nem tenho medo do mar.  
Por mais difícil que fosse, havia de lá chegar. 

No que toca à componente visual, que ilustra mais ou menos os conteúdos da 

letra, o Patinho é o primeiro personagem a aparecer. Está vestido com aquela que é a 

sua fatiota habitual: um fato azul e chapéu branco de marujo, que acaba por se coadunar 

melhor que nunca com a aventura que vai protagonizar.  

Atrás do personagem, que aparece em primeiro plano, está uma embarcação de 

velas recolhidas. Numa panorâmica para a direita, é possível ver que outros patinhos 

(um verde, chamado Patolas, com os cabelos em pé como se fosse uma crista, e outro 

amarelo, de cabelos mais compridos e caídos, o Pató) estão a carregar a embarcação, 

levando para dentro dela alguns barris e um padrão dos descobrimentos para dar início à 

viagem. 

A embarcação aproxima-se depois de uma bóia que tem duas placas a indicar as 

direções de "Calecut" e "Bahia" e revela que nas suas velas está inscrita a Cruz de 

Cristo, pintada a vermelho sob o pano branco (cf. Figura 29, em anexo).  

O desenho seguinte por onde a caravela passa é o de um mapa. No território 

português, devidamente delimitado por uma linha de riscas laranjas e brancas, está um 

patinho vestido de cavaleiro das cruzadas, carregando uma lança, um escudo e uma 

bandeira com o mesmo símbolo que a nau tem nas velas. Já no continente africano, sem 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
para desejar boa noite às crianças, exibido diariamente às 21h no mesmo canal e, só mediante o sucesso 
deste se partiu para!a criação de mais duas séries de episódios. !
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qualquer divisão territorial, olha desconfiado um patinho barbudo, com um turbante 

encimado por uma lua crescente, sapatos de ponta empinada, e que carrega consigo uma 

faca de linhas curvas e uma bandeira verde com a mesma lua que leva na cabeça. No 

meio, passa a caravela. Do seu lado esquerdo está uma rosa dos ventos e atrás de si o 

desenho de um mar tormentoso (cf. Figura 21, em anexo).  

É então que uma nuvem de expressão carrancuda entra em cena e, nas imagens 

seguintes, a embarcação afunda-se deixando os três patinhos descobridores à deriva no 

mar, dentro de um barril. Aflito, o Pató tira água de dentro da sua embarcação 

improvisada com uma caneca. Os patinhos aparecem depois roxos de frio – à exceção 

d'O Patinho principal, que é sempre amarelo e assim permanece – e depois ainda, 

cheios de calor. O frio explica-se quando passam junto ao glaciar onde estão dois 

pinguins, um de cachecol e outro de barrete. Depois, o calor aperta e os pinguins 

lançam-se à água. Até os patos que viajam dentro do barril começam a suar.   

A determinada altura, os protagonistas desta viagem começam a avistar umas 

barbatanas fora da água e temem que sejam tubarões, mas afinal eram golfinhos e 

conduzem-nos a uma ilha. A primeira coisa que os patinhos fazem ao lá chegar é 

instalar devidamente o padrão dos descobrimentos no território descoberto (Figura 22, 

em anexo). Já ele estava de pé quando aparece um patinho castanho, vestido com uma t-

shirt com as cores da bandeira rastafári, um gorro na cabeça e o cabelo arrumado em 

rastas. O estranho sorri-lhes sem hesitar, convidando-os num gesto a juntarem-se aos 

seus amigos, que estão a tocar, um num berimbau, e outro num pequeno tambor duplo 

que tem ao colo. Ambos são castanhos e estão de chinelos, mas o primeiro tem um pano 

enrolado à volta da cintura e um colar com formas brancas pontiagudas que parecem 

ossos; o segundo tem uma camisola de mangas cavas que lhe fica demasiado curta.   

Nos planos seguintes, já os patinhos estão a divertir-se com os novos amigos 

(Anexos – Figura 23). O Patinho amarelo protagonista descansa numa esteira presa em 

dois troncos. O pato verde toca concertina e o outro dança com o novo amigo. Nos 

momentos finais, entre as palmeiras, é possível ver as casas em que os patinhos nativos 

habitam: duas cabanas de base redonda, com telhado de palha.  

Se há aspecto a salientar à partida é que a narrativa de O patinho Descobridor é 

bem mais simples do que qualquer uma das outras que até agora explorei. O fio 

condutor resume-se bem nas intenções de Rui Cardoso, que “queria dar a ideia de que 

houve de facto um esforço e foram corridos e superados riscos, por uma vontade e uma 
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bravura que existia nos marinheiros portugueses que se lançaram nas naus. Portanto, 

aquela história em particular conta uma história que deve ter acontecido imensas vezes: 

do naufrágio, da chegada a um porto que os acolhe e onde eles acabam por encontrar 

um modo de vida, onde conseguem ser recolhidos, aceites e passam a ter a sua vida ali.” 

E de facto a estória resume-se a isto, mas é claro que a dimensão visual lhe confere 

outros detalhes.  

Um deles é que os patinhos carregam consigo um padrão que implantam assim 

que chegam à ilha. O padrão conserva as características do padrão português que Abi 

Feijó também representou no seu Fado Lusitano, com o escudo, as cinco quinas e um 

cruzeiro no topo. No livro, feito a partir do filme, assim como nas palavras do realizador 

em entrevista, a intenção era “reclamar para a sua coroa aquela descoberta” e o que é 

facto é que “o Pató lembrou-se logo de cumprir o seu dever de descobridor e 

desembarcou o padrão dos descobrimentos” (Cardoso, 2005). Esta e a delimitação das 

fronteiras do território nacional no mapa são as duas únicas referências claras a 

símbolos nacionais. O resto são representações simples e caricaturais de coisas que são 

o resultado de uma tentativa de ilustrar as tais peripécias que até devem “ter acontecido 

imensas vezes”.  

É com esta naturalidade que os patinhos “passam frio e calor”. A intenção não é 

com certeza explicar rigorosamente que os descobridores portugueses percorreram o 

mundo, dos pólos aos trópicos, mas sim que passaram por locais e obstáculos diversos e 

incertos.  

Depois do naufrágio, os patinhos andam à deriva num barril, perdidos, o que 

revela um lado frágil desta aventura corajosa. E mesmo que o barril como meio de 

transporte seja apenas uma consequência do naufrágio, este não deixa de permitir uma 

comparação com a precariedade das embarcações em que viajavam os navegantes 

portugueses do século XV. Sobre as suas figuras recai uma dose de bravura extra, por 

via deste espírito de aventura desmedido (que leva um conjunto de pessoas a meter-se 

num barco suficientemente desenvolvido para a época, mas ao mesmo tempo 

relativamente frágil) para viajar para parte incerta. 

Uma outra estratégia narrativa interessante é o uso do mapa para fazer passar a 

caravela, revelando o seu rumo: de Portugal para Sul, mais ou menos rumo a África. 

Este mapa alude também à cartografia da época dos descobrimentos, onde além das 
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linhas territoriais se incluíam outros elementos que caracterizavam os locais e outros 

elementos adjuvantes à navegação.  

O confronto entre personagens é aqui também estabelecido por diferenciação, 

mas de forma mais ingénua do que Abi Feijó havia feito em relação a portugueses e 

espanhóis. Os personagens principais - os três patinhos – são dois amarelos e um verde, 

mas aqueles que encontram na tal ilha encantada em que acabam por chegar são todos 

castanhos. Para o realizador, nem sequer era importante localizar o sítio onde os 

patinhos navegadores haviam chegado: “não se percebe bem se é em África, se na 

América do Sul... não interessa também. O que importa era marcar o contacto com as 

civilizações para lá do mar.” E esse confronto a nível cultural verifica-se também 

quando os patinhos nativos estão a tocar instrumentos de origem africana e não uma 

bateria ou uma guitarra elétrica, por exemplo. No livro, está escrito que “foi assim que 

acabou a aventura do Patinho Descobridor, no meio de nativos amistosos que 

partilhavam com os Patinhos a paixão pela música, pela dança e pela alegria de viver.” 

(Cardoso, 2005) O que os uniu foi uma espécie de carácter prático e universal da 

música, que permitiu envolvê-los em atividades conjuntas. Mas os Patinhos 

“portugueses” não chegam a experimentar tocar os instrumentos dos outros, apenas 

tocam juntos.  

Só o Patinho que é personagem principal observa a festa de fora, porque está a  

descansar. Esta atitude distingue-o das restantes personagens, como um capitão se 

diferencia dos seus marinheiros. Note-se que também não é ele quem tira água do barril 

quando está prestes a afundar-se, nem que carrega os mantimentos para dentro do navio. 

No entanto, como figura emblemática que é, contribuiu para a implantação do padrão.  

Voltando um pouco atrás, há um outro momento em que a comparação com o 

outro é inevitável, mas os protagonistas deste confronto não são personagens 

participantes. No mapa, por onde passa a caravela, estão localizadas duas personagens 

simbólicas, uma no território português e outra no continente Africano. O que as 

distingue é a cor da pele e a forma como foram vestidas pelo realizador: o patinho 

português é um autêntico cavaleiro das cruzadas (de lança, escudo e armadura), tem a 

pele amarela, tal como o Patinho principal, e parece sorrir ao ver a caravela afastar-se; 

já o outro, que representa o mouro, tem uma  faca na mão, além de ter barba comprida, 

pele de cor castanha clara e um turbante, e avista com ar apreensivo a passagem da 

caravela. Ambos seguram bandeiras: a do português é branca, com a cruz de Cristo; a 
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do mouro tem a lua crescente. Esta representação separa, mais do que portugueses e 

aquilo que está além da Europa (como disse o realizador ser a sua intenção em relação 

aos nativos da ilha encantada), cristãos de mouros.  

Estratégias como a personificação das nuvens que sopram o vento não deixam 

de fazer parte do imaginário dos descobrimentos. É a partir do céu, de quem manda nos 

ventos,  que são comandadas as descobertas.  

Outro aspecto interessante diz respeito aos espaços da ação. Do ponto de partida 

dos Patinhos pouco mais se vê do que um cais, pouco caracterizado, mas a ilha 

“encantada” a que chegam é - além de já ser adjetivada na letra da canção com esse 

termo que se refere a um lugar mágico e maravilhoso, no sentido figurativo da palavra – 

bela e repleta de elementos naturais (desde as palmeiras à montanha que se avista ao 

longe, à tartaruga Móli que por lá aparece também). Esta beleza reflete o sonho do 

marinheiro, que almeja alcançar um lugar bonito para viver e descansar (como acaba 

por fazer o Patinho principal), e ao mesmo tempo, digamos assim, puro. Esta pureza 

encontra reforço na ausência de desconfiança com que os nativos recebem os 

marinheiros ou na ausência de grandes locais populacionais à vista dos patinhos. Os 

dois nativos que encontram vivem em duas cabanas ali bem perto da praia e não são 

guerreiros que os recebem mal, nem estão a trabalhar ou a desenvolver qualquer outra 

atividade necessária à vida humana, mas estão sim a tocar instrumentos, a divertir-se, a 

aproveitar a vida.  

 

 

IV.3. A lenda do Mar Tenebroso 

 

O último filme a que irei dedicar-me neste capítulo é também o mais antigo. Foi 

realizado em 1974 por Ricardo Neto e teve como objectivo a participação no projeto 

internacional Favolística Eoropeia. “Este filme é a nossa primeira presença, a nível 

europeu, num conjunto de curtas-metragens oriundas de diversos estúdios da europa” 

(Gaio, 2001: 41). O contributo português para esta série foram cerca de 10’ de desenhos 

animados.  

Ambos os filmes anteriores referem-se indiretamente ao mar tenebroso, que  
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amedronta os heróis descobridores, mas este é o único que se dedica aparentemente a 

explorar especificamente a lenda na sua origem e a construir uma narrativa a partir dela. 

O tema da lenda é também interessante porque leva pela primeira vez o filme 

assumidamente para lá da origem histórica do episódio retratado e mostra mais ou 

menos a mesma narrativa, do descobridor que enfrenta perigos para alcançar o local 

paradisíaco e se confronta com figuras mitológicas, mas confere-lhe a roupagem 

retórica de um romance de origem popular.  

Os primeiros 2’ do filme de Ricardo Neto são dedicados a introduzir a história: 

“Conta a lenda que sete bispos nigromantes, fugindo às hordas moiras que invadiram a 

Península Ibérica, se fixaram nas ilhas do Atlântico, sobre as quais lançaram um 

encantamento, criando assim o mito do mar tenebroso. Só um grande amor e a coragem 

mais fortes do que o medo, poderiam quebrar a magia”. As frases narradas por uma voz 

masculina são ilustradas ao mesmo tempo por um conjunto de imagens fotográficas de 

desenhos, pinturas e iluminuras, que reforçam o carácter antigo da lenda. A ausência de 

outras referências que não a própria imagem, permitiram-me apenas identificar algumas 

delas: "Colheita e Vindima", "Visão do Cordeiro e dos quatro seres" e "Os Quatro 

cavalos" (todas parte do “Apocalipse do Lorvão”39), "Armada de Pedro Álvares 

Cabral"40, "Vista de Lisboa"41, dois dos “Painéis da Veneração de São Vicente”42 (de 

Nuno Gonçalves) e ainda um painel de azulejos quinhentista de Alcácer do Sal.  

As primeiras imagens de desenho animado mostram dois conjuntos de lanças, 

que se apontam umas às outras. Do lado direito, são acompanhadas por uma bandeira 

vermelha com a lua crescente. Depois, a segurar uma espada de traço curvo, um homem 

grita o sinal para que se inicie o ataque. Na cabeça, tem um turbante. A sua barba é 

negra, conferindo-lhe uma expressão agressiva. Ao sinal, vários cavaleiros armados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Pergaminho de 1189 consultado online em Torre do Tombo. Acedido a 13 de Setembro de 2011. 
http://ttonline.dgarq.gov.pt/ 

40 Publicada originalmente em Armada de Pedro Álvares Cabral, c. 1568.  

41 Publicada originalmente na Crónica de D. Afonso Henriques, primeiro decénio do Sec.XV. também 
reproduzida em Santos (1998: 151).  

42 Painel dos Cavaleiros e Painel de D. Afonso V - Painéis da Veneração a São Vicente. Técnica Mista 
sobre  madeira de carvalho, c. 1471 atribuídos a Nuno Gonçalves, Lisboa, Museu de Arte Antiga.  

!
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dirigem-se em direção a um outro grupo, que aguarda assustado e bem mais 

desprotegido.  

A facção posicionada do lado esquerdo é composta por guerreiros mais 

imberbes, que apenas têm consigo as lanças de madeira e ponta de metal e pequenos 

escudos para se protegerem. Até os cavalos em que estão montados parecem mais 

pequenos que os dos outros e também mais assustados. O resultado é que os cavaleiros 

da lua crescente vencem e os outros têm que fugir em direção ao mar, enquanto vêem as 

suas casas arder ao longe.  

Os marinheiros fugitivos prosseguem a sua viagem, deixando terra para trás, 

quando avistam uma ilha verde e decidem aproximar-se dela. Um grupo de sereias 

avista os barcos ao fundo e faz-lhes simpaticamente sinal.  

Os homens deixam as suas embarcações de velas triangulares, passam para um 

pequeno barco a remos e dirigem-se a terra. Um deles deita fogo aos barcos maiores, 

impedindo-os de regressar a casa. Dirigem-se depois a um ponto alto da ilha e um deles 

aproxima-se do precipício em direção ao mar e lança-lhe um feitiço. É então que a ilha 

vai ficando cada vez mais distante, enquanto se desvanece no nevoeiro, e a narrativa 

regressa à terra deixada para trás pelos navegadores do início da história.  

Por lá, um cavaleiro das cruzadas, armado com uma espada e um escudo brancos 

com uma cruz azul, ataca os cavaleiros que traziam a bandeira da lua crescente, e, na 

torre do castelo, substitui a sua bandeira pela dos outros (Anexos – Figura 31).  

Da imagem das duas bandeiras - a primeira intacta, a segunda esfarripada – 

passa-se imediatamente para a de uma embarcação de velas quadradas ornamentadas 

com a cruz de Cristo a vermelho, que transporta um conjunto de homens. De repente, o 

céu, que estava claro, torna-se negro e começa a trovejar. O mar fica também 

tormentoso e a embarcação inverte a sua marcha, para se afastar do dragão marinho que 

os atacava. Ao mesmo tempo, na ilha, onde a paisagem é bela e florida, um casal brinca 

com uma criança, enquanto as sereias estão atentas ao horizonte. Uma delas decide 

perseguir a embarcação até terra.  

É lá que um cavaleiro dirige o seu cavalo branco até à praia, avista a mulher-

peixe e ambos ficam fascinados um com o outro. O homem leva então o seu achado 

para terra e fica revelado que habita num castelo, numa zona não muito longe do mar, 

sem casas por perto. Sem que ninguém o veja, corre com a sereia para dentro de casa. 
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Só que em vez de apaixonada, ela está com saudades da sua bela ilha. Então o cavaleiro, 

descontente, não tem outra solução se não levá-la de volta ao mar. Só não deixa que ela 

parta sem lhe colocar ao pescoço um fio que tem um pendente com a Cruz de Cristo.  

Já no castelo, o enamorado recebe, sentado no seu trono, um velho de cabelos 

grisalhos que lhe conta a história do navio que tentou aproximar-se da ilha, vendo-se 

obrigado a voltar para trás. Depois de pagar-lhe algumas moedas, corre para o mar e 

orienta as velas para dirigir-se à ilha, o barco transforma-se numa renda que o deixa 

quase invisível, e assim navega tranquilamente até à zona do mar tenebroso, que 

atravessa sem sequer se abalar: o dragão desvanece-se e o sol volta a aparecer, para lhe 

mostrar a sua amada. Por fim, juntos na ilha, os dois são felizes.  

O filme de Ricardo Neto tem alguns lugares comuns com as restantes 

representações aqui em análise. O primeiro, posto em evidência no início da narrativa, é 

o mouro como personagem agressiva e ameaçadora, que esteve na origem do ímpeto 

descobridor do mais frágil, que teve que procurar, por sua vez, alternativa na descoberta 

do mar e de outras terras onde pudesse viver feliz e em paz. A batalha representada 

inicialmente provoca a comparação destes personagens-tipo por afastamento de 

características: de um lado, o inofensivo, bom, inocente e  desprotegido, representado 

nos cavaleiros que tiveram que fugir e deixar tudo para trás;  do outro, o mouro 

agressivo, mau, que vence ao impor a sua força.  

Um outro lugar comum é a própria ilha encantada, encontrada ao acaso, mas que 

não poderia ser melhor do que aquilo que estes fugitivos desejariam. Mais uma vez, 

projecta-se neste local paradisíaco o desejo de quem anda à deriva. No caso d’A lenda 

do mar tenebroso, a forma injusta como os descobridores tiveram que abandonar as 

suas casas e procurar outro lugar para viver confere à ilha uma certa carga de 

recompensa. Já em relação ao Patinho Descobridor e os seus amigos, a ilha surge como 

consequência de terem permanecido firmes, sem desistir, mesmo que à deriva num 

barril.   

Um terceiro ponto de contacto com os filmes anteriores é a questão da figura 

mitológica com que estes marinheiros do incerto se deparam nas suas viagens. Tal como 

no Fado Lusitano, as sereias são objecto de desejo do navegador. Só que, neste caso, 

primeiro a sereia cumpre o papel do nativo que recebe afavelmente os visitantes, 

acenando-lhes ao longe, e, depois de lançado o feitiço que protege a ilha da vinda de 

outros estranhos, continua atenta ao horizonte, para ver se alguém se aproxima.  
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No mesmo sentido, há ainda o dragão marinho, que protege a ilha, e que se 

desvanece perante a paixão que motiva o príncipe a aproximar-se desta para ver a sua 

amada sereia. Um dragão semelhante aparece no Fado Lusitano e no caso do patinho é 

substituído pelos tubarões que cercam o barril. Em todas as histórias, o dragão acaba 

por desaparecer. No caso do filme aqui em análise, como se nunca tivesse existido, mas 

nos outros dois, dando origem a perigos menores, ou até a consequências adjuvantes à 

ação, como a possibilidade de conhecer melhor os mistérios do mar, ou de ir finalmente 

desembocar à ilha.  

A componente visual de todos estes filmes animados é claramente fantasiada e 

torna-se importante por isso notar um último ponto de encontro entre todos os filmes: as 

referências concretas a símbolos que permitem uma relação com a história de Portugal. 

Neste caso, as embarcações de A Lenda do Mar Tenebroso também têm a Cruz de 

Cristo impressa nas suas velas e o confronto entre os mouros invasores e os outros é 

depois reafirmado com a entrada em cena do cavaleiro da reconquista, que coloca na 

torre a bandeira com uma cruz, trocando-a pela bandeira da lua, num confronto entre os 

símbolos cristãos e muçulmanos.  

A diferença mais substancial entre esta e as histórias anteriores é o facto de ter 

sido baseado numa lenda. Artur Correia afirma que o filme foi baseado no registo 

escrito da Lenda do Mar Tenebroso de um autor que não se recorda, mas não consegui 

encontrar uma reprodução escrita que conservasse as mesmas características que a do 

filme. A mais próxima é talvez a de O Romance das Ilhas Encantadas, de Jaime 

Cortesão, que conta de forma semelhante “como as ilhas foram encantadas” por um 

“bispo nigromante” e “mais tarde, quando os moiros conquistaram aos cristãos as terras 

que hoje compõem a Espanha e Portugal, sete bispos nigromantes embarcaram do Porto 

com os seus fiéis e, navegando para Ocidente durante longo tempo, conseguiram 

abordar também algumas dessas ilhas.” Também nesta história, os bispos queimam os 

barcos para evitar o regresso da sua gente e “o bispo do Porto, aquele que era mais 

nigromante, isto é, que conhecia as artes mágicas, encantou as ilhas para que ninguém 

mais as abordasse, enquanto os cristãos não tivessem reconquistado aos moiros todas as 

suas terras. Só assim se julgaram seguros de que os seus inimigos os não fossem ali 

mesmo perseguir. (...)E durante alguns séculos os homens não puderam visitar as ilhas 

do Oceano” (1979: 7-8). Também no filme de Ricardo Neto, há um dos homens que se 

destaca do grupo e enfeitiça o mar.  
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Jaime Cortesão descreve igualmente que aquilo que amedrontava quem se 

tentava aproximar da ilha eram “monstros espantosos – dragões e serpentes enormes. 

(...) Por isso os árabes e moiros chamavam Mar Tenebroso ao Oceano. E os marinheiros 

seguiam com os navios ao longo da costa, de porto a porto, sem se aventurarem ao mar 

largo, com receio das trevas e dos monstros (1979: 7-8). 

Outro ponto explorado na narrativa de Ricardo Neto e que é possível encontrar 

no livro de Cortesão é a referência aos marinheiros que contavam histórias terríveis 

destas tempestades (1979: 11). “Só as mulheres marinhas, (ou, por outro nome, as 

ondinas), que eram filhas do mar e conheciam todos os segredos do Oceano, lhes 

sabiam o paradeiro certo. Prendera-as ao encantamento das ilhas o bispo nigromante 

com as suas artes mágicas” (1979: 12). E segundo a história de Cortesão, embora o 

encanto do bispo só ficasse quebrado quando todas as terras cristãs tivessem sido 

conquistadas aos mouros, se “algum homem da terra conseguisse casar com uma das 

tais mulheres marinhas, os seus filhos por herança materna poderiam desencantar 

algumas das ilhas encantadas” (1979:12), algo a que o realizador não faz referência no 

filme de animação.  

Mas há mais pontos em comum, como o cavaleiro que encontra a mulher 

marinha junto à praia, aonde esta se deslocara por vontade própria. No caso do livro, o 

protagonista masculino era Dom Froiaz, oriundo do Minho, onde habitava um castelo 

perto do mar, na época em que “o Senhor Rei D. Afondo Henriques andava 

conquistando aos moiros as boas terras portuguesas” (1979:13).  Dom Froiaz leva a 

mulher marinha para o seu castelo, também a cavalo, e ela permanece por lá triste. É 

então que as duas histórias se desencontram completamente. A mulher marinha de Dom 

Froiaz permanece em terra, tem filhos com ele e aprende a controlar os seus impulsos de 

regressar ao mar. O mar, que é avô dos seus descendentes, protege-os, até que crescem e 

redescobrem as ilhas, que viriam a ser os Açores e a Madeira.  E ao longo da pesquisa 

para esta análise, fui-me deparando com histórias semelhantes, quase todas relacionadas 

com a origem das ilhas portuguesas.  

Estas pequenas variações são, aliás, característica comum nas histórias lendárias 

de tradição oral. Como será possível ver no próximo capítulo, em que analisarei uma 

série de contos tradicionais portugueses adaptados para cinema de animação na 

sequência e dos mesmos autores envolvidos nesta Lenda do Mar Tenebroso – Ricardo 

Neto e Artur Correia – , a dimensão da oralidade passa para o conto e para o filme aqui 
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e confere-lhe uma lógica repetitiva: são várias as vezes que os navegantes tentam 

aproximar-se da ilha, até que um deles descobre uma forma de fazê-lo. O objectivo 

destas peripécias não é, no entanto, mais do que deixar clara uma mensagem moral 

simples e que, neste caso, será, muito sucintamente, “se amares, serás recompensado”. 

Acontece que, ao localizar a história no momento dos descobrimentos, esta alegoria 

adquire um outro sentido: é a paixão com que se dedicam à exploração dos mares que 

leva os navegantes às suas descobertas.  

 

 

IV.4. Heróis da história, heróis do senso comum 

 

Que também na produção da animação o confronto com o outro é um factor 

importante, tive já oportunidade de afirmar. Sobretudo a nível da criação de conteúdos, 

se estiverem em vista coproduções e distribuição internacionais, há uma tendência para 

encontrar personagens mais universais e compreensíveis a esse público culturalmente 

abrangente. Mas a provar que a identidade nacional existe no paradoxo entre o seu 

modelo universal e a singularidade com que cada nação se manifesta concretamente 

(Anderson, 2005: 24), estão aqui estes filmes. O Fado Lusitano e a Lenda do Mar 

Tenebroso fazem parte de séries internacionais onde os episódios portugueses deveriam 

representar o melhor possível Portugal perante os outros países europeus e verifica-se 

por isso um esforço em encontrar o que melhor representa a singularidade de cada 

nação, para melhor também se distinguir e evidenciar das outras. Sobre os outros 

episódios das séries para que foram produzidos, pouco sei, a não ser sobre o episódio 

inglês, que parece ter acabado por ser o único da série Know Your Europeans além do 

português, mas a que a falta de recursos me impediu de conseguir assistir na totalidade. 

Abi Feijó explica que, quando John Halas o convidou para participar no projeto, lhe deu 

o storyboard do filme britânico, cuja realização ficara a cargo de Bob Godfrey. O 

realizador português preocupou-se em arranjar pontos “comuns entre uma coisa e 

outra.” Diz ele: “O filme inglês era de um humor britânico, com as coisas britânicas, a 

brincar com a sua história, com a sua cultura, com as suas figuras, e eu pensei: agora 

tenho que ver quais são as características específicas portuguesas e, nesse sentido, 

comecei a pensar o que é que nos caracteriza. Fui desafiando várias pessoas para me 
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ajudar a ter ideias, e, destas conversas todas, o storyboard foi começando a criar forma, 

consolidado depois com pesquisa em livro e revistas”. 

Pouco importa, na verdade, insistir em encontrar pontos de divergência e 

convergência entre os vários filmes das séries, já que para este contexto, mais do que 

comparar os filmes com o seu correspondentes internacionais, interessa salientar que é 

significativo que ambos tenham eleito histórias que, de uma forma ou de outra, se 

relacionam com os descobrimentos marítimos. A escolha não foi, com certeza, pautada 

pela vontade de encontrar personagens entendíveis em qualquer geografia (como era 

preocupação em Passeio de Domingo), antes pelo contrário. Interessava aos realizadores 

evidenciar aquilo que melhor distinguia os portugueses dos outros e, por isso, observa-

se um certo investimento em mostrar o que considera o melhor, o mais evidente e mais 

carismático.  

O Patinho Descobridor inclui-se neste raciocínio porque, embora a série a que 

pertence não seja um projeto internacional, o realizador criou um conjunto de  

ambientes onde o patinho e os seus amigos vão fazendo o papel de outras personagens 

tipológicas. As aventuras dos três amigos passam, por exemplo, pelo Oeste, ou pelo 

Antigo Egipto e os elementos representados vão mudando, de episódio para episódio, 

com o propósito de se encaixarem nestes modelos. Se No Oeste o Patinho é um cowboy, 

No Antigo Egipto conduz uma embarcação, da mesma forma que foi um navegador no 

episódio relativo aos descobrimentos (cf. Figuras 24-27, em anexo). Os instrumentos 

que os seus amigos tocam também se adaptam consoante a situação. Estes elementos 

que encontram recorrência, e através dela revelam pequenas diferenças, permitem 

principalmente facilitar a compreensão dos modelos que se quer diferenciar, o que 

encaro como uma estratégia do realizador para alcançar o público infantil. Há aqui uma 

preocupação pedagógica implícita. Para ele, a “animação é uma ferramenta de eleição, 

mesmo para passar esse tipo de conteúdos a crianças mais pequenas e que numa 

primeira fase têm que ser convencidas a dar alguma atenção ao conteúdo, àquilo que é a 

aprendizagem, portanto, se forem facilitadas pela a animação, penso que é como beber 

os comprimidos com água.”  

Relativamente aos pontos em comum entre os três filmes em análise, a minha 

ideia é que a animação proporciona um terreno fértil para o encontro entre o 

conhecimento teórico e o senso comum, e que a recorrência de elementos como a Cruz 

de Cristo nas velas dos barcos (cf. Figuras 28-30, em anexo) é  precisamente resultado 
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disso. Diz Abi Feijó em entrevista que “cada filme precisa sempre de um trabalho de 

preparação”. Esse trabalho pode ir desde uma preocupação que condiciona a construção 

da narrativa, como se nota no Fado Lustiano, para o qual o realizador procurou 

cuidadosamente informações na revista Oceanos e outros livros43, a uma pesquisa 

gráfica superficial, quando o objectivo é precisamente explorar ideias consensuais. Há 

ao mesmo tempo, na construção gráfica dos três filmes aqui em análise, uma dimensão 

de humor e fantasia que não pode deixar de ser considerada neste contexto, já que a 

animação ameniza a presença da história, proporcionando a sua aprendizagem através 

de pequenos episódios de carácter lúdico e ao mesmo tempo não será uma fonte óbvia 

para procurar conhecê-la com rigor, mas sim para aprender uma história simples, de 

senso comum e ideias pré-estabelecidas.  

Como explica Rui Cardoso, a propósito do seu Patinho, “são filmes que se 

baseiam muito no imaginário residente, num imaginário já construído e assimilado pelo 

autor. Ou seja, eu tenho, porque vi muitos filmes de cowboys, uma ideia do que é um 

cowboy, porque li muitos livros sobre descobrimentos, tenho uma ideia de como eram 

as caravelas, de como eram os barcos e eu nunca me preocupei realmente com o rigor 

da representação. Não posso nunca, nem ninguém há de usar um dos meus filmes como 

um documento rigoroso para dizer que em 1500 os barcos eram assim”. O realizador de 

O Patinho Descobridor deixa assim claro que não fez pesquisa propositadamente para a 

criação gráfica, porque a sua preparação para a concepção deste filme começou afinal 

anos antes, enquanto lia livros sobre o assunto. Insiste mesmo que ao longo da sua 

formação escolar o imaginário dos descobrimentos era recorrente, principalmente nas 

aulas de História, em “que se tenha falado nos navegadores, nos descobrimentos, na 

epopeia lusitana, os Lusíadas, toda a poesia em volta dos descobrimentos e todo esse 

universo, que é imenso… de facto é tão grande quanto os mares que se abriram aos 

portugueses”.  E a formação escolar tem de facto um papel importante na banalização 

dos discursos sobre a identidade nacional. Interessante também é que a animação 

partilha esta responsabilidade com ela, quando disponibiliza os seus conteúdos para 

serem vistos de maneira informal o que resulta, a longo prazo, em conjunto com uma 

série de outros factores, numa banalização da sua retórica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FB!Como disse o autor em entrevista, sem especificar, ainda assim, que livros havia consultado.!!
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No mesmo sentido, justifica-se que se encontre nestes filmes a ideia de um país 

de descobridores pacíficos que encontraram ilhas e locais encantados para por lá fazer 

amigos, filhos e aproximar culturas. Creio é que estas ideias não surgem propriamente 

por militância dos realizadores por tal ponto de vista, mas têm origem num luso-

tropicalismo “genérico”, que “permanece – como inclinação, como interpretação de 

senso comum e por vezes como representação oficial, mesmo quando o discurso crítico 

ganha terreno (por exemplo, nas comemorações dos descobrimentos em Portugal)”, um 

luso-tropicalismo que “ganhou estatuto de facto social” (Vale de Almeida, 2000: 182).  

Esta ideia de Miguel Vale de Almeida não se materializa sem que o autor trace 

um percurso sobre a evolução das ideias que definiram este luso-tropicalismo (com base 

na troca de discursos Portugal-Brasil, mas com especial atenção à produção portuguesa 

sobre o assunto), até chegar à sua versão genérica. Um trajeto que, como já referi,  tem 

origem no trabalho de Gilberto Freyre mas que não se limita a este e encontra raízes na 

antropologia, história e literatura decadentista do séc. XIX português (2000: 161) e que 

se torna interessante percorrer aqui.    

Segundo Vale de Almeida, em Casa Grande e Senzala (obra de 1933), Freyre 

“discorre sobre a ‘singular disposição dos portugueses para a colonização híbrida e 

escravocrata dos trópicos’, explicada em grande parte pelo ‘seu passado étnico, ou antes 

cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África’ (1992:6)” (2000:163). O 

português será depois referido como um encontro de antagonismos que terá origem na 

sua mistura euro-africana e que, depois dos descobrimentos, conduzirá a uma 

mestiçagem, já que “o português foi ‘misturando-se gostosamente com mulheres de 

cor... multiplicando-se em filhos mestiços’(1992:9)” (2000: 163).  

Muito resumidamente, Freyre lança aqui as bases para o luso-tropicalismo que 

só é formalizado mais tarde em diversos textos produzidos a partir da segunda metade 

dos anos 1950 (2000:164), com o objectivo de contrariar tendências racistas, mas que 

acabou por ser criticado por projetar nestas expressões “uma imagem idílica da 

sociedade colonial em que as relações entre senhores e escravos seriam destituídas de 

uma explicação económico-politica e racial, substituída por uma visão culturalista do 

patriarcado familiar ibérico transplantado nos trópicos” (2000:163). Como acrescenta 

depois Vale de Almeida, “a crítica a estes critérios parece hoje uma tarefa simples: a 

hibridez de origem portuguesa não difere da hibridez de qualquer outro ‘povo’, os três 
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critérios da plasticidade (e a própria plasticidade)44 são precipitados históricos mais do 

que essências culturais, e a hybris sexual materializa o poder nos recônditos da libido, 

des-socializando os processos de construção do género e da sexualidade”.  

No Fado Lusitano ser português é, para usar a terminologia de Vale de Almeida,  

tanto ser herdeiro da hibridez como da hybris sexual. A língua portuguesa, factor de 

coesão nacional, é construída por via do encontro de vários povos num país à deriva 

(afastado da Espanha e consequentemente da ligação à Europa), e que  encontra depois 

anacronicamente a sua origem simbólica sob a bandeira nacional republicana. Não há 

mais história entre esta origem híbrida e o episódio dos descobrimentos, em que o herói 

corajoso domou monstros marinhos e dividiu o mundo ao meio com os espanhóis para 

construir uma família multicultural.  

O Patinho Descobridor serve-se de parte desta retórica, mas de forma 

obviamente mais inocente, ao projetar a ideia do colonizador português que se mistura 

com o nativo, através de uma convivência assexual. Os Patinhos partilharam 

instantaneamente com os nativos “a paixão pela música, pela dança e pela alegria de 

viver” (Cardoso, 2005) e foi com este comum acordo que, como se diz habitualmente 

no final das histórias de princesas e príncipes, viveram felizes para sempre. Já A Lenda 

do Mar Tenebroso é um filme onde este mesmo assunto aparece camuflado na poética 

do romance lendário entre o príncipe e a sereia. Sendo a sereia a nativa da ilha 

encantada, a curiosidade com que o português a trata é significativo. A sua ideia é levá-

la para casa, mas como esta é infeliz, vai viver com ela, para a ilha que finalmente 

consegue descobrir depois de quebrado o encantamento que a escondia atrás de 

monstros e marés tenebrosas.  

Voltando ao Fado Lusitano, o português herda também deste passado glorioso a 

decadência, que se observa depois na brandura com que reage à ruína da sua casa (e, 

simbolicamente, da sua vida), e prefere fugir de tal cenário. Além disso, é também 

característica sua a ‘saudade’, materializada no filme através do fado e das mulheres que 

aguardam junto ao mar que regressem os seus maridos, e que é aquilo que faz com que 

os emigrantes regressem sempre ao seu país.    

Através do trabalho de João Leal, Vale de Almeida visita outros autores como 

Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Teixeira de Pascoaes, que, ao lado de Jorge Dias, se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 “mobilidade, miscibilidade, aclimatibilidade” (Vale de Almeida, 2000:164) 
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dedicaram à “reconstrução, a partir da cultura popular, de um elenco de traços 

psicológicos e espirituais que seriam próprios do carácter nacional português, ou, para 

usar e expressão recorrentemente usada por vários autores, da psicologia étnica 

portuguesa” (Leal, 2000: 18). O português foi assim “caracterizado por uma 

idiossincrasia própria, que encontraria na saudade um dos tropos por excelência que o 

século XX inventou para falar de Portugal – a sua expressão condensada” (Leal, 

2000:18). 

Como resume Vale de Almeida, já em 1885 “Braga traça como qualidades 

étnicas dos portugueses o excessivo orgulho, o génio imitativo e amoroso, o carácter 

pouco especulativo, a tendência para o fatalismo, a brandura de carácter, o génio 

aventureiro e a tendência para a exploração marítima, entre outras” (2000:167). O 

trabalho de Adolfo Coelho conduz-nos depois ao Decadentismo, “essa queixa da perda 

de uma suposta glória passada por comparação com a Europa industrializada” (2000: 

168), e a Teixeira de Pascoaes, que representa uma tendência das primeiras duas 

décadas de 1900 para considerar “as influências estrangeiras (...) como responsáveis 

pelo declínio do país desde os Descobrimentos” e “a ‘saudade’ surge explicitada como 

sentimento contraditório, específico do carácter português, que ligaria universos 

separados: na linguagem de Pascoaes, o elemento semita da saudade como dor e o 

elemento ariano da saudade como desejo” (2000:168). 

Este decadentismo por comparação com a Europa não é explícito em Fado 

Lusitano (e muito menos nos outros dois filmes, até porque este é o único cuja narrativa 

vai para lá do episódio dos descobrimentos), principalmente porque, por uma questão de 

estratégia narrativa, se opera uma elipse entre a batalha de Alcácer Quibir e a 

representação alegórica da casa em ruínas que resultou do governo de Salazar. Enquanto 

isto, o país permaneceria, no filme, a flutuar “orgulhosamente só”, até se atracar 

novamente a Espanha aquando da entrada na União Europeia. No entanto, é possível 

afirmar que esta ideia está implícita no carácter cíclico com que o português imigra e 

regressa saudoso, até que, por fim, se lança à aventura europeia de olhos vendados. Este 

ciclo já pressupõe que o destino português seja precisamente cair num novo 

decadentismo, e a promessa da abundante e (des)virtuosa Europa é também a promessa 

de uma queda proporcional à dimensão da aventura.  

Para terminar o percurso pelo trabalho de João Leal, Miguel Vale de Almeida 

volta a Jorge Dias para explicar como, em “Os elementos Fundamentais da Cultura 



 83 

Portuguesa”, “vai explicitar que a personalidade-base (...) do português seria baseada 

num conjunto de contradições: entre sonho e acção, bondade e violência, adaptação e 

capacidade de guardar o carácter próprio, entre liberdade individual e solidariedade, etc. 

Esta carácter paradoxal serviria de explicação para dois traços da história portuguesa: a 

oscilação entre períodos de grandeza e declínio e as peculiaridades da expansão 

portuguesa...” (2000:168). Vários outros argumentos enunciados por Vale de Almeida, 

que ficam aqui por relatar, fazem a ponte até à atualidade e ao tal luso-tropicalismo 

genérico, mas creio que estes já são mais do que suficientes para problematizar os 

conteúdos dos filmes aqui em análise, pois explicam a origem das ideias neles 

expressas. Parece-me, antes de mais, que quando falamos de cinema de animação, 

falamos de uma prática claramente mais atenta à experiência que à erudição e que é 

através da primeira que estes conceitos chegam aos filmes.  

Diz o antropólogo português que “o luso-tropicalismo nunca se constituiu como 

uma corrente teórica. Nascido no seio de uma ensaística culturalista, foi produzido por e 

reproduziu discursos no campo da identidade, da especificidade e do excepcionalismo 

tanto no Brasil como em Portugal. Discursos das elites letradas em diálogo com noções 

de senso comum, em formações políticas específicas” (2000:182). É no decorrer destas 

práticas que os seus discursos chegam hoje a um lugar indefinido entre o senso comum 

e a representação oficial.  

O Fado Lusitano representa precisamente o encontro dos dois. A sua abordagem 

humorística joga a cartada do senso comum sobre uma representação informada. A 

informá-la esteve não só uma sistematização de ideias, recolhidas entre amigos e 

colaboradores (como esclareci no início deste capítulo), como também um intenso 

trabalho de pesquisa e preparação. O realizador não hesitou em referir a revista 

Oceanos, que usou para construir a parte dos descobrimentos. O filme foi produzido a 

partir da revista da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses (acontecimento aliás referido por Vale de Almeida como exemplo de um 

momento em que o discurso crítico ganhara terreno entre as representações oficiais e 

mesmo assim continuava a persistir este luso-tropicalismo genérico), cujo objectivo era, 

nas palavras do primeiro editorial de Vasco Graça Moura, “atingir o maior número 

possível de pessoas interessadas em conhecerem melhor o grande processo de 
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comunicação e de diálogo de culturas representado pelos Descobrimentos”45 e que, com 

base nesta premissa, proporcionou com certeza inúmeros tópicos narrativos e elementos 

de inspiração visual para a construção do filme.  

Um olhar transversal pelos seus números, entre 1989 e os primeiros anos dos 

90s, que acompanharam a produção da curta metragem de recortes animados, revela 

esta influência. Não faltam nestes números colagens e imagens de artefactos exóticos e 

porcelanas, anjos que sopram o vento, artigos sobre arquitetura manuelina, reproduções 

de imagens das armadas, de cartografia ou pinturas e iluminuras da época, assim como 

textos sobre Camões ou o mar e os seus mitos46, tudo elementos que encontram 

representação no filme.    

Os restantes filmes em análise neste capítulo não deixam de ter as suas fontes. 

Se não fosse a revista Oceanos, ou as aulas de história, ou os livros que compilam 

contos e lendas, este tipo de discursos sobre os descobrimentos e o ser português 

dificilmente se banalizariam, e, muito menos estes filmes se prestariam ao confronto 

com outras representações do mesmo género com recurso a símbolos e retóricas 

identitárias.   

!

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 in Oceanos nº 1, de 1989.  

46 A pesquisa para este trabalho passou pela consulta sistemática da revista entre os seus nºs 1 (1989) e 23 
(1995). !
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CAPÍTULO V.  CONTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES 

 

Artur Correia e Ricardo Neto, depois de terem realizado A Lenda do Mar 

Tenebroso na Topefilme, em 1975, decidiram aventurar-se na produção de uma série de 

filmes que ilustravam Contos Tradicionais Portugueses. A ideia de Artur Correia para o 

projeto era realizar ao todo “treze contos tradicionais, cada conto colocado em cada 

província portuguesa”.  

Quando dissertei sobre algumas das particularidades do cinema de animação, 

esclareci que há quem evidencie o potencial criativo deste meio de expressão que reúne 

um pouco de todas as artes. Artur Correia fez-se valer deste potencial de características 

plurais para conceber um projeto ambicioso, cujos propósitos iam para lá da simples 

ilustração da narrativa do conto tradicional. Além da história, que correspondia por 

tradição a um determinado local do país, a música, as pronúncias, os trajes e as 

paisagens de cada região deveriam encontrar representação nos seus filmes. A ideia foi 

baseada no trabalho de Michel Giacometti mas, como esclarece o realizador em 

entrevista, “ele fazia uma recolha do folclore português e, portanto, a partir da imagem, 

do desenho animado, nós fazíamos uma recolha não só da música, como das vozes, 

como dos trajes e panoramas da região”. Na animação, todas aquelas linguagens podiam 

encontrar-se para fazer uma mostra daquilo que é Portugal na sua diversidade, sem que 

isto seja sinónimo de dispersão, já que para tal foi criado um modelo de representação 

que foi aplicado a todos os filmes, através de um olhar substancialmente preso à 

ruralidade e ao passado.   

O projeto foi  produzido pela Topefilmes com financiamento do Instituto 

Português de Cinema. O Caldo de Pedra foi o primeiro destes filmes, realizado em 

1975 e alusivo ao Ribatejo; seguiu-se As Duas Comadres, referente ao Minho, realizado 

em 1976; no mesmo ano, Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água, sobre o Alentejo; e, 

por fim, O Grão de Milho, para a Beira Baixa (Gaio, 2001: 42). E porque o IPC cessou 

o financiamento do projeto, restaram apenas estes quatro filmes, que aqui irei analisar.  

Artur Correia não estava propriamente interessado em basear a sua 

representação em pressupostos do senso comum. O realizador procurou em 

documentação etnográfica o rigor com que queria caracterizar os elementos tradicionais 

de cada região.  
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O Portugal destes filmes é claramente diferente do Portugal de heróis 

descobridores representado nos filmes anteriores. Este é um Portugal tradicional, 

atemporal, rural, de dimensões geográficas inversamente proporcionais à riqueza das 

suas características naturais e culturais.     

 

 

V.1. O Caldo de Pedra 

 

O Caldo de Pedra conta-nos como surgiu a famosa sopa da pedra, prato 

gastronómico associado à região Ribatejana, em especial à cidade de Almeirim. Ao 

longo de 7’, Artur Correia relata o mito fundador da famosa sopa.  

A estrutura é curiosamente muito parecida à de A Lenda do Mar Tenebroso, pois 

inclui justamente um conjunto de imagens fotográficas de desenhos da região antes de 

iniciar a narrativa.  

Segundo os créditos do filme, a documentação etnográfica para a sua criação é 

atribuída à casa do Povo de Almeirim e a Álvaro Pina Rodrigues.  

Enquanto são exibidos os créditos introdutórios, ouve-se uma canção 

interpretada por Maria da Conceição. A música, primeiro elemento desta paisagem 

conceptual ribatejana de Artur Correia, é da responsabilidade da Casa do Povo de 

Almeirim. A letra47 desta canção inicial introduz de certa forma o personagem principal, 

o “frade capucho” que poderá ser visto depois a pedir esmola na aldeia, mas existe 

principalmente, neste contexto, ao serviço da construção da representação daquilo que é 

tradicional da região do Ribatejo, e não tanto ao serviço da narrativa, já que pouco se 

relaciona com ela.  

A primeira imagem animada é a panorâmica de uma paisagem rural que, da 

esquerda para a direita, mostra uma planície deserta, onde depois se vê um pequeno 

aglomerado de casas rasteiras, com paredes brancas e telha encarnada. A panorâmica 

termina num canavial.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 “Chorava o frade capucho / batia com os pés no sobrado (2x) 
Ai por causa daquela dama / Olh’ó que eu tenho passado (2x) 
Tenho sofrido, tenho chorado, tenho gemido, tenho suspirado (2x)” 
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Localizada a narrativa, Artur Correia dedica-se depois a mostrar um conjunto de 

desenhos de motivos tauromáquicos da autoria de Júlio Goes, artista que viveu em Vila 

Franca de Xira e dedicou a sua obra a retratar a lezíria (Nunes e Camacho, 1993: 7-13) . 

O fundo dos desenhos, que originalmente era branco, passa a verde, numa alusão ao 

barrete dos campinos, os guardadores de gado da lezíria.  

Ainda se ouve a música do rancho folclórico, quando o filme introduz a imagem 

de uma igreja isolada na lezíria, sem casas por perto. Parece-se com a igreja de Nossa 

Senhora de Alcamé, algo que é possível perceber graças ao detalhe e preocupação com 

que foi caracterizada em três planos distintos.  

Depois, uma nova panorâmica conduz a ação para um local onde a vegetação é 

mais abundante. Em vez da música, é então possível ouvir o chilrear de pássaros e, ao 

mesmo tempo, avistar o primeiro personagem a entrar em cena: o frade. O homem é 

gordo e careca e traz vestida uma batina castanha até aos pés. Quando a sua barriga 

ronca, decide aproximar-se da povoação - um conjunto de casas brancas (com portas de 

madeira e telhados encarnados) rodeadas aqui e ali de vegetação e organizada em ruas 

onde não se vê ninguém – e corre as várias portas de uma das suas ruas, não alcatroada, 

para pedir esmola.  

Toda a gente fecha a porta em resposta ao pedido de ajuda que faz em gesto, até 

que se aproxima da casa dos outros dois personagens com quem vai protagonizar a 

ação. São eles um homem e uma mulher, ambos vestidos à boa moda do Ribatejo. A 

inspiração da sua roupa terá sido o traje do Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Almeirim, onde foi concretizada a documentação etnográfica para a concretização do 

filme. A personagem masculina, caracterizada com cabelo negro e farto que se prolonga 

em patilhas, é um campino, vestido com o seu traje de trabalho. Além da roupa, é 

caracterizado através dos seus gestos: sempre que pode coloca as mãos em posição de 

descanso, como também costumam fazer os homens de tal profissão quando pousam 

para um retrato (embora, provavelmente por condicionantes técnicas da animação, não 

segure exatamente o colete). A mulher, por sua vez, dispõe de um lenço claro na cabeça, 

uma camisa de gola redonda e uma saia rodada vermelha, a que se junta um avental.  

Para melhor caracterizar as três personagens, foram ainda impressas algumas 

marcas específicas de oralidade nos diálogos entre si. O casal fala com recurso a 

expressões de uso regional, como “essa na’lembra ao diabo!” (3’20), numa caricatura do 

sotaque ribatejano. Já a pronúncia do frade é neutra.  
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De volta à narrativa, é o homem quem abre a porta ao frade e recusa primeiro 

ajudá-lo. Mas o frade tem a brilhante ideia de pegar numa pedra e dizer que o que quer é 

apenas fazer um caldo de pedra e é obviamente troçado pelo casal que reaparece (ele à 

porta e ela à janela), mas que lá acede ao pedido, curioso por descobrir como é que se 

faz tão peculiar receita.  

É o personagem masculino do casal que ordena à mulher que traga primeiro uma 

caldeira, depois toucinho e por fim o enchido, e ela corre a casa acorrendo aos pedidos 

do frade. A mulher dá apenas resposta direta quando o convidado pede autorização para 

se aproximar da cozinha e pôr a caldeira ao lume, e vai também, sem precisar do aval do 

marido, buscar o sal e a “feijoca catarina e um olhinho de couve” à horta. Por via desta 

caracterização, Artur Correia ilustra uma sociedade machista e patriarcal. O homem não 

só se dirige à mulher em tom imperativo, como esta age sem contestar as suas ordens. 

Cabe igualmente ao personagem masculino decidir se concede ao frade os produtos 

relacionados com a carne (e indiretamente com a gestão financeira da casa, porque é ele 

quem refere que as coisas estão caras, ou que o caldo está a ficar dispendioso, cada vez 

que o frade lhe pede o toucinho ou os enchidos). A mulher, por sua vez, responde 

apenas perante os assuntos da cozinha e da horta.     

O frade vai assim, a pouco e pouco, compondo o seu caldo de pedra. Quando 

fica pronto, tira da bolsa que traz a tiracolo um pão para acompanhar, e come regalado, 

enquanto o casal constata como cheira bem e fica a observá-lo. A satisfação do frade é 

até expressa num arroto. No fundo da caldeira, só fica a pedra, que leva consigo porque 

servirá para outra ocasião, deixando perplexo o homem, que enfia em si próprio o 

barrete de campino, quando, metaforicamente, quem lhe enfiou o barrete foi o frade.  

Por descrever estão ainda os espaços da ação, além daqueles momentos 

introdutórios que contribuem para localização geográfica da narrativa, trabalho que não 

poderá ficar por fazer já que a casa onde o casal habita é também cuidadosamente 

caracterizada. O espaço onde se cozinha é composto por uma grande lareira e é dentro 

dela que o frade prepara o Caldo de Pedra. No tecto, vêem-se as telhas vermelhas do 

telhado de duas águas, sem cobertura entre o espaço de habitação e a estrutura. A sala 

da lareira tem um espaço adjacente, onde o homem observa o frade cozinheiro. 

Imediatamente à esquerda, fica o quarto e entre as duas divisórias há uma abertura na 

parede para permitir a passagem, mas não há portas.  
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Os proprietários da casa têm também uma horta, onde a mulher se dirige para 

apanhar os legumes que o frade lhe pede, assim como uma dispensa, onde estão 

guardados barris, garrafões, enchidos e tranças de cebolas (pendurados nas traves de 

madeira junto ao tecto) e lenha.  

Considero também indispensáveis a esta caracterização os objetos que enchem a 

casa. As mesas, bancos, cadeiras e tapumes das janelas são de madeira, assim como 

algumas estruturas visíveis da habitação. Entre os objetos representados nas várias 

divisórias destacam-se os escaparates com pratos de loiça em exposição e um velho 

lavatório de loiça no espaço comum, assim como um leito de ferro e uma mala/baú de 

madeira no quarto.  

O cozinhado é feito numa “caldeira” suspensa no tecto sobre o lume. O sal é 

transportado num saleiro de madeira em caixa, daqueles que se encontram 

habitualmente presos à parede.  

Destaco ainda uma moldura com uma fotografia numa das mesas que compõem 

o cenário. Esse será talvez o objecto mais controverso do conjunto. Na verdade, esta 

representação atenta da casa ribatejana é interrompida pontualmente por um olhar 

brincalhão que pinta os objetos de cores bem mais vivas que o real e há até uma 

minhoca, que aparece na horta e reclama gesticulando porque lhe foi retirada a couve 

onde habitava.    

 

 

V.2. As Duas Comadres 

 

Atentemos agora ao filme As Duas Comadres, realizado por Artur Correia em 

parceria com Ricardo Neto, com referência à região do Minho. A inspiração para estes 

6’45 de desenho animado, revela Artur Correia, foi mais precisamente a zona de 

Melgaço.  

Ao contrário de O Caldo de Pedra, os créditos iniciais já não explicam se foi 

feito algum trabalho de documentação etnográfica, mas o filme começa com uma 

música tocada a gaita de foles. A acompanhar estes créditos, onde no filme analisado 
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anteriormente estava a caldeira em que o frade viria a cozinhar o seu caldo de pedra,  

aparece agora o desenho de um espigueiro de pedra.  

A animação começa novamente com uma panorâmica que localiza a ação. Desta 

vez o cenário é montanhoso, há muita vegetação e campos cultivados junto a uma 

povoação que se avista ao longe. Em vez de brancas, agora as casas são cinzentas e a 

sua disposição é mais irregular que no primeiro filme. Quando os realizadores mostram 

mais detalhadamente a aldeia, percebe-se que a cor cinzenta se deve à pedra de que são 

feitas as suas paredes. Os telhados não são cobertos com telha, como nas casas 

anteriores, mas sim com troncos, dispostos de maneira irregular.  

A sonoplastia faz do vento uma constante, para reforçar o frio que ali se faz 

sentir, enquanto dois meninos pequenos estão sentados junto a uma pequena fogueira 

dentro de uma dessas casas com paredes de pedra. O interior da casa revela-se bastante 

pobre, com apenas alguns bancos de madeira, uma bacia junto à porta e as paredes não 

têm outro revestimento interior que proteja melhor do frio. Para reforçar ainda melhor o 

desconforto das crianças, estão ataviadas com cachecóis e, ainda assim, quando a sua 

mãe – uma pequena senhora vestida de preto – entra em casa, agasalha-os mais.  

Todas as semanas, a pobre mulher faz o percurso a pé até à casa de uma 

comadre mais rica, que lhe oferece dois pães, e regressa para partilhá-los com os filhos. 

Neste percurso, os realizadores fizeram questão de fazer a mulher passar, dia e noite, 

por um cruzeiro, um espigueiro, pequenas casas de paredes de pedra dispersas e um 

riacho que atravessa pondo os pés em cima de um caminho de pedras que não estão 

submersas, compondo assim aquilo que consideravam adequar-se melhor à paisagem da 

aldeia minhota.  

A determinada altura, é revelada uma vista aérea da povoação, que mostra que 

esta é composta por apenas nove casas e uma igreja, que Artur Correia afirma ter sido 

inspirada na igreja de Castro Laboreiro. 

A casa da comadre mais abastada é também mais acolhedora que a outra. Em 

vez de cinzento, o seu interior é laranja, cor do lume que emana de uma fogueira em 

abundância. Além dos bancos onde se senta perto da fogueira, a casa está bastante mais 

apetrechada: junto às paredes há barris, sacos, enchidos e alguns instrumentos de 

cozinha pendurados na parede. A sonoplastia inclui, quando a comadre pobre se 
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aproxima desta casa, o cacarejar de galinhas e o balido de ovelhas, que explica que a 

comadre rica terá criação de gado.  

A representação da pobreza e a riqueza de ambas não é só conseguida através 

das diferenças entre as suas casas. Há um momento em que, enquanto a comadre rica 

come à dentada um bocado de carne, que tira de um tabuleiro de barro que tem ao colo e 

segura com as mãos para levar à boca, a comadre pobre partilha o pão com os dois 

filhos. Além disso, as roupas da comadre mais abastada são um pouco mais coloridas: 

um lenço castanho protege-lhe a cabeça e tem vestida uma camisola verde e uma saia 

cinzenta, coberta por um avental negro. Já a mais pobre usa sempre uma capa preta pela 

cabeça e, por baixo, uma camisola castanha, uma saia branca e umas meias de riscas 

pretas e brancas.  

A comadre pobre e a comadre rica serão as personagens principais desta história. 

Todos os dias a comadre rica pergunta à mais pobre “Comadre, como está?”, ao que a 

outra lhe responde “Eu bem a graça de Deus, comadre!”. Esta resposta deixa sempre a 

comadre mais rica indignada, já que não acredita que alguém passe bem com apenas 

dois pães e sem qualquer outra fonte de sustento. Então, um dia, decide não lhe dar mais 

pães para ver qual seria a sua resposta.   

Mais uma vez, as personagens são caracterizadas também através de marcas 

orais do discurso, que encontram exemplo em frases como a acima descrita, numa 

caricatura do sotaque minhoto que só fica completa com a substituição dos “s” pelos 

“x”.  

Na semana em que a comadre pobre se vê sem ajuda, desabafa com os filhos 

junto à fogueira: “Ora valha-me Deus, que hei-de eu comer mais os meus filhos esta 

semana, se eu não tenho nada... olhem, filhos, a gente tem ali uma galinha e eu vou 

matá-la e temos ali um pataco. Compro um pãozinho e dez reis de arroz e vou à igreja 

convidar Nosso Senhor para vir cear com a gente, que é uma ceia boazinha”.  

E assim fez: preparou a refeição e dirigiu-se à igreja para rezar. Para aumentar o 

clima de adversidade desta situação, os realizadores fizeram a mulher realizar o 

percurso até à igreja enquanto nevava e as casas iam ficando cobertas de branco.  

À noite, enquanto ceava com os filhos, em vez do “divino pai”, aparecem à porta 

da mulher três mendigos. Apesar de pobre, esta recebe-os amavelmente e partilha com 

eles a refeição. Mas como o seu convidado principal não chegava, ela volta à igreja para 
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prestar satisfações e uma voz vinda do céu explica-lhe que já lá fora “deus padre, deus 

filho e deus espírito santo” e que ela deveria regressar a casa porque iria ter tudo em 

abundância.  

Assim que ficou a saber desta história, a comadre rica vai à igreja convidar 

também o seu “rico Nosso Senhor” e promete-lhe uma refeição melhor que a da sua 

comadre. Mas quando aparece à porta um mendigo, ela recusa-lhe comida, e não tem 

depois direito a nenhuma das regalias que Deus dera à mulher pobre.  

Antes da análise do próximo conto, importa referir que, em comparação com o 

primeiro, este é já mais pobre em referências. Não se insistiu mais na reprodução de 

obras de artistas locais ou na referenciação a pesquisa etnográfica.   

 

 

 

V.3. Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água 

 

O terceiro dos contos da série é Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água, 

realizado apenas por Ricardo Neto, e tem novamente cerca de 7’. Este é o conto 

alentejano e narra a história de uma senhora que não conseguia cumprir os seus deveres 

de dona de casa e recorre, por isso, à ajuda de uma velha tia, que lhe promete a ajuda de 

dez anõezinhos.  

A música tradicional e a panorâmica inicial sobre a paisagem voltam a repetir-

se. Neste caso, o que mostra é a planície alentejana, caracterizada através de ervas de 

tons amarelos e, mais atrás, pequenos montes onde existem, espalhados, alguns pares de 

sobreiros. A panorâmica revela três casinhas pequenas de paredes brancas, perdidas 

atrás de um par de montes de feno.  

As primeiras imagens que se seguem à introdução conduzem o espectador ao 

interior de uma das casas, onde as paredes estão esborratadas, os cortinados rasgados e 

todos os objetos parecem desarrumados. Entre toda esta confusão, está uma mulher que 

ressona enquanto dorme, sentada numa cadeira. Muito lentamente, e entre bocejos, a 

mulher tenta depois varrer o chão da casa, mas não aguenta o esforço e volta a sentar-se 

na cadeira para dormir.  



 93 

O resultado da preguiça da mulher é que o seu marido, ao chegar a casa do 

trabalho, já ao anoitecer, chateia-se e abandona-a. A consequência é uma imagem que 

vem a revelar-se recorrente: a mulher fica sentada no degrau, a chorar, à espera dele, 

iluminada pelo luar. E é assim que, no dia seguinte, decide procurar a tia para ajudá-la a 

resolver este problema.  

Através da situação descrita, o realizador retrata o dia-a-dia desta família: o 

homem, que é quem trabalha, zanga-se severamente com a mulher que deveria ficar em 

casa a cuidar da casa em vez de dormir. Nas referências escritas aos contos que 

encontrei (tal como recolhido por Teófilo Braga em Oliveira e Ferreira, s/d; Fonseca, 

1963), o motivo de preocupação maior da personagem feminina é que o marido lhe 

batia. Ricardo Neto expressou a violência do homem apenas através de um pontapé que 

dá num jarro que se encontrava caído no chão. A explicar esta ausência está a adaptação 

do conto com vista ao público infantil.   

Estão também por esta altura introduzidas as três personagens da história. A 

mulher preguiçosa tem vestida uma roupa colorida e leva um lenço na cabeça. Quando 

sai à rua, por cima do lenço cor-de-laranja, leva um chapéu, numa alusão ao traje da 

ceifeira. A sua tia está vestida de forma muito similar, mas usa óculos.  

Além da caracterização física, há um elemento psicológico incontornável nesta 

personagem: a preguiça. A mulher está sempre a dormir, numa brincadeira com a ideia 

de senso comum de que o alentejano é lento e preguiçoso. Nos exemplares escritos do 

conto já referenciados, a explicação para o desleixo que a mulher tem na casa é apenas a 

sua incapacidade de se concentrar numa tarefa, deixando todas elas a meio.  

À semelhança dos filmes anteriores, os discursos encontram também marcas 

regionais, sendo que desta vez é explorado o sotaque alentejano com enfâse na 

acentuação do “ê”, do recurso ao gerúndio, e expresso através do uso de expressões 

como “o mê home anda muite afanade comigo” ou “vossemecê é que me podia valer 

nesta aflição”, palavras proferidas pela mulher preguiçosa, ou “prantas a comida ao 

lume” e “inté co teu marido chegue”, como profere a tia.  

O homem, numa alusão ao pastor alentejano, tem vestido um colete de pele de 

carneiro, um lenço vermelho ao pescoço e um chapéu castanho com uma faixa preta na 

cabeça. As suas calças, também castanhas, têm um remendo. Enquanto caminha, 



 94 

transporta uma vara com um pequeno tacho coberto por um pano e a ela atado na ponta, 

denunciando que passa o dia no campo, ausente de casa.  

Os dois cenários interiores – a casa do casal e a casa da tia – estão adornados de 

objectos muito semelhantes. Na casa do casal, apesar de desarrumada, é possível ver 

que a mobília é feita de madeira e adornada com flores pintadas à mão e que há um leito 

de ferro no quarto. A vassoura com que a mulher varre é feita de palha. Em cima da 

mesa está um naperon de crochet, um pano e outros objetos caídos. Há também um 

escaparate torto na parede, onde apenas residem três objetos espalhados, um tapete 

dobrado no chão e a lenha está espalhada pela casa.   

Por oposição, a casa da tia não podia estar mais arrumada. Numa panorâmica, o 

realizador mostra a sua sala ampla, onde há uma janela com portadas de madeira 

pintada a verde, uma moldura na parede, uma cadeira azul com tampo de palha e 

motivos florais pintados. Acima da lareira onde se confecciona a comida, estão expostos 

três pratos pintados. Lá dentro está uma caldeira em cima da lenha e o resto dos troncos 

que não estão em uso estão dispostos de forma organizada num compartimento abaixo 

do fogareiro. Há também um armário com os mesmos motivos florais que adornam as 

cadeiras de madeira em torno da mesa, semelhantes aos da casa anterior. Ao centro 

desta, está um naperon de crochet com uma jarra de flores. Há depois um tapete de 

riscas coloridas que está cuidadosamente colocado em frente à zona da lareira, junto à 

qual está também um tarro de cortiça. O objectivo de tal caracterização é a 

representação da típica casa alentejana.   

Haverá depois, no decorrer da narrativa, uma alteração no cenário antes 

desarrumado. Uma das novidades em relação ao décor dos outros espaços antes 

caracterizados é a mesa onde o casal janta. Numa mesa alentejana não falta pão e vinho. 

A comida é trazida num tacho de barro e os pratos são do mesmo material. A iluminar a 

refeição está um candeeiro a petróleo.  

Para completar este conceito de paisagem, a acompanhar o trajeto que a mulher 

preguiçosa faz entre a sua casa e a da sua vizinha, escuta-se canto alentejano.  

Regressando à narrativa, a tia Verde-Água prometeu à mulher preguiçosa que 

lhe ia enviar dez anõezinhos para ajudá-la a agradar o seu marido mas, em 

contrapartida, a mulher tinha que se levantar cedo e ir realizando várias tarefas, como 

acender o lume, fazer a cama, encher o cântaro de água, varrer a casa, limpar o pó, 
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remendar a roupa que precise de arranjo e colocar a comida ao lume. Se a mulher 

realizasse tudo isto antes do marido chegar, os dez anõezinhos iriam ajudá-la sem ela 

perceber.  

A jovem mulher correu para casa e fez tal como a tia lhe disse. O resultado é 

que, no final do dia, tinha a casa tão arrumada que lhe valeu o comentário do marido 

(que até aqui só havia vociferado urros sem nexo quando estava chateado com a 

mulher), surpreendido com a situação “Oh mulheri, tão limpa que tu te tornastes, como 

tu eras e como tu te fostes(?), mulheri”.  

No dia seguinte, a rapariga correu até casa da tia para agradecer-lhe novamente e 

para pedir para ficar com os dez anõezinhos de vez. Foi então que a tia lhe explicou que 

os dez anõezinhos eram os dez dedos das suas mãos e que, consequentemente, a 

concretização do trabalho caseiro só dependia do seu esforço.  

 

 

V.4. O Grão de Milho 

 

O quarto conto desta série é O Grão de Milho e volta a ser realizado por Artur 

Correia em parceria com Ricardo Neto. A dupla de realizadores localiza o conto na 

província da beira baixa e, para tal, a inspiração principal foi a aldeia de Monsanto. A 

duração do filme é de 6’40.  

 Tal como nos registos anteriores, enquanto são apresentados os créditos, há um 

desenho (com exceção de Os Dez Anõezinhos... em que a erva dourada servia de fundo). 

Os objetos desta vez escolhidos como emblema inicial da história são um adufe e um 

fuso de lã. No que toca à pesquisa, nos créditos está referida uma colaboração com a 

Casa das Beiras e a Casa do Concelho de Idanha-a-Nova.  

A novidade aqui é que o filme, em vez de começar com uma panorâmica da 

paisagem e a música tradicional como fundo, é introduzido por um narrador que 

apresenta a história ao ler aquilo que pode ver-se também no desenho das páginas de um 

livro muito antigo: “Em certa aldeia, havia um casal que vivia muito desgostoso porque 

não tinha filhos”.  
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Os realizadores apresentam depois a aldeia, onde está uma mulher que observa 

um grupo de crianças a brincar na rua e expressa o desejo de que Deus lhe desse um 

filho, ainda que ele fosse do tamanho de um grão de milho. E assim aconteceu: a mulher 

deu à luz uma criança mais pequena que um dedo.  

A narrativa não fica por aqui, mas já há algumas características das personagens 

que ficam em evidência. A mãe do Grão de Milho está sentada à porta de casa num 

banco de pedra, a manobrar uma dobadoira de madeira para construir um novelo de lã 

que segura no colo. Quanto à roupa que usa, o lenço na cabeça continua a ser 

indispensável (assim como às restantes figuras femininas dos vários filmes da série), tal 

como a saia e a camisola, mas não tem nem avental por cima da saia, nem meias a 

cobrir as pernas.  

O marido, que a observa de dentro da casa, usa bigode, o cabelo penteado para o 

lado a tapar a falta de cabelo e está trajado com uma camisa branca, um colete negro, 

calças castanhas e um chapéu da mesma cor. Insistiu-se na sua caracterização como 

agricultor não só através da roupa, como houve, também, a preocupação de retratar 

várias cenas em que se observa o trabalho no campo. A determinado momento da 

história, o homem dirige-se até ao terreno agrícola montado num burro e, ao lá chegar, 

manobra um arado puxado por uma junta de bois.   

O menino Grão de Milho não tem qualquer característica relevante, até porque é 

uma personagem fantasiada e, portanto, a equipa criativa não se preocupou em provê-lo 

dos habituais trajes tradicionais que vestem todos os outros personagens. Noutro nível, é 

de notar a importância que tem para o pequeno menino participar em atividades que 

exijam esforço e responsabilidade. Apesar de anormalmente pequeno, o menino insiste 

em levar a comida ao seu pai, parecendo que o tacho viaja sozinho no burro, o que faz 

rir as mulheres que trabalham no campo.  

Uma outra personagem secundária fará depois parte da narrativa: o pastor. O 

homem está vestido de forma muito semelhante ao pai do Grão de Milho e primeiro 

aparece deitado a dormir, com o chapéu a tapar-lhe a cabeça, enquanto que as suas 

cabras pastam.  

Há ainda um conjunto de outras personagens, que funcionam como uma 

personagem colectiva (isto é, sem traços fortes que distingam os vários elementos do 

grupo), que os realizadores se preocupam em referir várias vezes para caracterizar o 
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ambiente social da aldeia. Falo principalmente das mulheres, que se aglomeram à porta 

para espreitar o menino recém-nascido. Todas elas usam roupas muito semelhantes à 

mãe do Grão de Milho mas uma delas destaca-se, pois traz um pote de barro equilibrado 

na cabeça. Esta curiosidade aqui ilustrada insinua a estranheza perante o rapaz e ganha 

reforço quando este, já “crescido”, passa por elas e é alvo de troça. Não há entre elas 

qualquer homem, o que leva a concluir que o realizador procurou projetar nelas a 

imagem da mulher da aldeia, curiosa e mexeriqueira.  

Há depois um segundo momento em que os realizadores mostram-nas a 

trabalhar: duas delas malham com um mangual, enquanto que a outra empalha. 

Suponho, apesar de não haver qualquer caracterização precisa, que o que ali se cultiva 

seja milho, até porque a música que se ouve a acompanhar estas imagens é uma versão 

instrumental de Milho Verde, canção popularizada por Zeca Afonso. Procede-se 

também nesta representação a uma separação das atividades masculinas das femininas: 

as mulheres trabalham o milho juntas, enquanto o homem lavra a terra sem outra ajuda. 

Há ainda dois outros grupos de personagens deste género: as crianças, que 

brincam na rua, e os ladrões. Quanto ao primeiro, os rapazes tocam adufe (os 

realizadores aproveitam aqui para incluir na narrativa o instrumento típico da região) e a 

menina tem uma boneca na mão, numa nova separação das actividades masculinas das 

femininas. Já o segundo grupo, composto por dois personagens, caracteriza-se 

principalmente pela mascarilha negra com que esconde a sua identidade e pelo andar 

nervoso e tosco com que entra e sai rapidamente da narrativa.  Os ladrões parecem 

surgir aqui como uma alusão a outros ladrões falhados popularizados pela animação ou 

pela banda desenhada, principalmente quando correm caricatamente amedrontados com 

algo que nem sequer compreendem e deixam o dinheiro para trás.  

 Quando os ladrões surgem na narrativa, já o Grão de Milho ajuda o seu pai que 

está no campo, levando-lhe comida. O homem tem que se ausentar e pede-lhe para 

tomar conta dos bois, mas o menino é então deglutido por um deles e grita de dentro do 

seu estômago, onde ainda sobrevive, “Ó pai, mate o nosso boi lobato, que eu lhe darei 

dinheiro para três ou quatro”. O homem assim fez, mas deitou fora as tripas e o menino 

estava lá dentro, acabando por ser levado por um lobo que as encontrou.  

Agora dentro do lobo, o menino grita para que o pastor acorde e o salve de tal 

aflição. O lobo fica assim esfomeado, porque cada vez que tentava comer, o menino 
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chamava a atenção do pastor. A determinada altura, este fica cheio de dor de barriga e 

acaba por defecá-lo.  

Depois de tal aventura, o menino limpa-se onde encontra água e procura um 

sitio abrigado para descansar. É então que se aproximam dele os dois ladrões, que se 

escondem na mesma gruta onde estava a dormir, para dividir o dinheiro que traziam 

consigo. Fazendo-se valer do seu tamanho, o menino interpela-os e, como não 

conseguem perceber quem fala, fogem assustados. E é assim que o rapaz cumpre aquilo 

que prometera ao seu pai: deu-lhe dinheiro para três ou quatro bois – o dinheiro que os 

ladrões deixaram para trás.  

Relativamente aos espaços, há que destacar a escolha de Monsanto, vencedora 

do Concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal promovido pelo SPN/SNI em 1938 

(Leal, 2001: 36), para localizar esta narrativa.  

A escolha do livro de páginas deterioradas para começar a narrativa coloca 

imediatamente a imagem da aldeia no passado, mas a representação é tão fiel quanto os 

realizadores conseguiram observar nas deslocações ao local: as ruas que se vão 

encavalitando nas escarpas; a pedra granítica que cobre o chão e as paredes; os vasos 

com plantas nos beirais das janelas e portas (compõem uma imagem da aldeia 

impecavelmente limpa e embelezada), e os campos agrícolas que rodeiam a aldeia, são 

tudo coisas que não faltam no cenários onde se passa a ação. 

Este é o filme onde é representada uma maior diversidade de paisagens rurais. 

Tal pormenor ganha relevância quando a narrativa podia até ter evitado a passagem por 

estas etapas, que só complexificaram o processo de animação. Uma dessas imagens é a 

do campo onde trabalham as mulheres e que foi cuidadosamente caracterizada com 

alguns vestígios da pedra cinzenta associada à aldeia, quer no chão, como num muro e 

ainda numa casa que pode ver-se ao fundo do espaço onde trabalham as personagens 

femininas. A preocupação com a caracterização do espaço foi até aos objetos e ações 

nele praticadas.  

Os espaços por onde o menino passa com o burro, ou depois onde se esconde 

para descansar quando já a salvo do lobo, conservam as grandes pedras redondas que 

compõem a paisagem, entre a vegetação. No cenário onde os bois são manobrados com 

o arado, há uma zona de couval (o menino esconde-se aí da chuva e os realizadores 

aproveitam para reanimar a minhoca que já aparecera em O Caldo de Pedra e que ali se 
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vê obrigada a abandonar as couves graças àquele intruso) junto à terra castanha lavrada. 

Até o cenário onde as cabras pastam é cuidadosamente retratado, conservando uma zona 

de erva curta, entre as escarpas povoadas de pedras de forma arredondada.  

Os décors interiores foram, à semelhança dos outros filmes, apetrechados de 

objetos que completam esta paisagem conceptual da Beira.  No quarto onde a mãe dá à 

luz, há um leito de ferro de linhas simples, pintado a verde.  

A cozinha conserva três espaços: a lareira onde a mulher prepara o jantar, que, à 

semelhança da sala alentejana, permite que se cozinhe de pé (e não sentado dentro da 

lareira aberta, como faz o frade de O Caldo de Pedra) e que sejam guardadas umas 

bilhas por baixo da zona do lume; a zona de limpeza, com uma bacia colocada num 

suporte de ferro forjado, acompanhada de uma cadeira de madeira com tampo de palha 

e uma toalha pendurada na parede; e, por fim, a zona de arrumações que aqui é 

embutida na parede. Sobressaem alguns pratos expostos na parede, junto ao armário, e 

toda a loiça de barro que habita o interior da zona de arrumos.  

A cozinha deixa adivinhar a existência de outros dois espaços da casa: as 

escadas de madeira interiores, que dão para o piso de cima, e uma porta que abre para 

um outro espaço no piso térreo. Ao longo da narrativa, é possível perceber que o que 

existe no primeiro piso é o quarto e que para ele há um acesso exterior, feito por escadas 

de madeira. No piso térreo, além da cozinha, há também uma sala onde o homem 

guarda as suas ferramentas.  

No momento em que o Grão de Milho regressa a casa, é possível ver os seus 

pais a cear à luz de um candeeiro a petróleo. Mais uma vez, não falta na casa portuguesa 

pão e vinho sobre a mesa. Os pratos são de barro e, enquanto que o homem bebe de uma 

caneca, a mulher tem à sua frente um pequeno copo de vidro.  

Sobre a casa, há ainda que sublinhar a sua caracterização exterior. Além dos 

vasos, há um outro pormenor que é recorrente: o banco de pedra, junto à porta da casa, 

onde se senta a mulher.  
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V.5 O elogio da tradição 

 

É difícil iniciar uma análise dos tópicos narrativos subjacentes aos Contos 

Tradicionais Portuguêses de Artur Correia e Ricardo Neto sem constatar que parecem 

desadequados do seu tempo. Realizados em pleno período revolucionário pós-25 de 

Abril de 1974, entre 1975 e 1976, os contos encaixam mais na “política folclorista, 

centrada nos conceitos de nação e de tradição” (Almeida, 2009: 248) promovida pelo 

anterior regime a partir dos anos 1930 para confortavelmente aproximar diferenças e 

neutralizar conflitos, do que no “novo ciclo de buscas e apropriações” de que foi palco o 

país nestas datas, em que “a imagem coreografada da nação dá lugar a uma contra-

imagem reveladora de um país em transformação marcado por fortes carências sócio-

económicas, resultado das políticas de um Estado autoritário, agora derrotado” (2009: 

249). Em Camponeses, Cultura e Revolução: Campanhas de Dinamização Cultural e 

Acção Cívica do M.F.A. (1974-1975), Sónia Vespeira de Almeida demonstra até como 

“o Portugal democrático é, assim, construído numa relação de oposição com o regime 

anterior” (2009:249) e os autores da “crítica ao movimento folclorista do Estado Novo” 

encontram expressão nas Campanhas de Dinamização Cultural que a antropóloga 

estuda, e o seu “posicionamento face ao que equacionam como folclore e cultura 

popular funda um campo de discurso fortemente negativo” (2009: 279). 

No panorama comparativo entre o cinema e o cinema de animação que tracei 

anteriormente, procurei esclarecer que, no contexto da produção audiovisual nacional, 

também se operaram algumas mudanças, que começaram até um pouco antes da 

revolução de Abril, com o aparecimento do “cinema novo”. Lembra Luís Reis Torgal 

que “os anos sessenta e setenta serão os anos da crise do regime, cuja queda é sempre 

adiada (...). E, contraditoriamente, são os tempos de Portugal e dos “portugueses” (...) e, 

ao mesmo tempo, das “pseudo-primaveras” do regime, que geravam todavia,  alguma 

mudança de “contexto”, e do contacto de emigrantes e intelectuais auto-exilados com o 

mundo (...). Daí que ao lado de um “cinema velho”, surja um “cinema novo”, com uma 

nova estética e com um discurso de ambiguidades, de insinuações e de silêncios” (2001: 

34). Este foi portanto um período de novidade essencialmente criativa e estética, 

afirmada por um conjunto de novos autores que encontrou fôlego financeiro através da 

Gulbenkian e do Instituto Português do Cinema. Já no contexto do cinema de animação, 
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o período dos anos 70  foi marcado, não por uma redefinição estética, mas mais, 

digamos antes assim, pelo seu nascimento.  

De acordo com Gaio, “o ganho de alguma estabilidade, aliada ao aparecimento 

de outras fontes de financiamento, tal como o IPC – Instituto Português de Cinema, e 

também a aspiração de fazer algo novo, com regras e ritmos diferentes, mais o desejo de 

contar uma história, explicam a opção” de vários autores ligados à publicidade 

arriscarem concretizar projetos de autor (2001:42). Para realizadores como Artur 

Correia, um dos mentores do projeto dos Contos Tradicionais, este não foi um período 

para repensar abordagens, mas sim para arriscar os primeiros passos fora do recanto 

confortável da publicidade, que até então o tinha acolhido. Foi provavelmente também a 

oportunidade para concretizar planos antigos, que só com o financiamento do IPC 

conseguiram ver a luz do dia e, consequentemente, de se afirmar como autor.   

Artur Correia começou a trabalhar em animação em 1965, depois de se ter 

iniciado no desenho de banda desenhada através da revista infantil O Papagaio (Castro, 

2004: 54, 55). Até 1974, o seu trabalho é dedicado à criação de pequenos filmes 

publicitários, com exceção de Eu Quero a Lua (1970), exemplo singular de produção 

não comercial na Telecine. Em 1973 funda a Topefilme e, a partir dessa altura, a 

natureza dos conteúdos por si produzidos sofre alterações (2004: 71). Sobretudo a partir 

de 1974, Correia deixa a publicidade de lado para se dedicar à animação de séries 

infantis, de que Os Contos Tradicionais Portugueses são exemplo, mas um exemplo 

que não encontra propriamente recorrência de interesse, apesar de ter sido muito bem 

recebido pelo público. “Os Contos Tradicionais Portugueses  correram todo o país, em 

salas de cinema, em casas do povo, em agremiações... Tal foi o sucesso, tantas cópias 

tiradas, que se estragou um negativo...” (Castro, 2004: 56) 

Portugal como tema surge na obra de Correia num momento controverso e vai 

encontrar um interesse confirmado depois do encerramento da Topefilme, em que volta 

a dedicar-se mais à Banda Desenhada e à ilustração. Um destes trabalhos mais 

populares do autor é a História Alegre de Portugal, adaptação da obra de Manuel 

Pinheiro Chagas para BD (1992), mas seguem-se várias outras aproximações ao tema, 

entre elas Super-Heróis da História de Portugal (2005), e que não se caracterizam 

propriamente por uma coerência de abordagem, pelo que se denota um alheamento da 

apropriação ideológica deste tipo de discursos. Transversal a todos estes trabalhos, só 

mesmo o humor, que o autor afirma ser a sua principal motivação para trabalhar. Não é 
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por isso de estranhar que a série Contos Tradicionais Portugueses seja um projeto sério 

e ambicioso em tom trocista. Até a caracterização dos personagens e décors é tão 

cuidada que paradoxalmente exagera a caricatura. Mulheres, homens e casas são 

autênticos aglomerados de clichés que convivem com brincadeiras mais estranhas, 

como a mulher com traje de rancho folclórico ribatejano que vai à horta apanhar uma 

couve e é insultada pela minhoca que na verdura habitava.   

Correia e Neto criam assim, alheados desse propósito de invenção de um novo 

Portugal que conjunturalmente os acompanhou48, uma representação que aparenta ser 

conceptualmente estado-novista, alicerçada em elementos como a divisão da série em 

treze episódios, que deveriam corresponder às treze províncias administrativas que o 

primeiro realizador, em entrevista, repete de cor como se fossem uma lengalenga que 

aprendeu na escola: “Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Douro Litoral, Beira 

Litoral, Beira Alta, Beira Baixa, Estremadura, Ribatejo, Baixo Alentejo, Alto Alentejo, 

Algarve, e mais os Açores e a Madeira”.  

Portugal é assim representado como um país que se caracteriza pela diversidade 

de paisagens naturais, ilustradas na panorâmica que introduz todos os filmes (com 

excepção de O Grão de Milho, em que é substituída pela representação vista de cima da 

aldeia, como se estivesse ilustrada num livro). As três imagens são construídas da 

mesma maneira: avançam da esquerda para a direita, introduzindo primeiro as 

características naturais (a paisagem alentejana é pintada de tons amarelos e alaranjados 

e, perto da povoação, há montes de feno; já a planície ribatejana conserva-se castanha e 

termina num canavial verde; e a paisagem minhota é montanhosa e cinzenta, mas 

compreende igualmente alguns terrenos lavrados) e, no fim, revela as características 

gerais da povoação onde se vai passar a história (as casas alentejanas têm as paredes 

brancas, enquanto que as casas minhotas têm paredes de pedra cinzenta, por exemplo). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F=!A procura de um novo país, nesta altura, promoveu também uma nova descoberta do rural, mas que se 
queria também com outras características. Não há como não evocar neste contexto Trás-os-Montes 
(1976). "Os filmes de António Reis e Margarida Cordeiro são, obviamente, os exemplos maiores desse 
cinema de tradição documental e etnográfica que vai investigar o 'verdadeiro campo' e os 'verdadeiros 
camponeses'. (…) Esta opção, para mais assente numa prática cinematográfica austera e de leitura não 
imediata, gerou o seu quinhão de equívocos, sobretudo junto das próprias populações. Insufladas por um 
desejo político de contribuir para a modernização agrícola do país, não foi sem uma profunda 
consternação que as populações a quem Trás-os-Montes foi mostrado notaram que nem um só tractor se 
podia ver no filme" (Baptista, 2008: 87)!
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Mas a riqueza do Portugal que a equipa criativa procurou representar na sua 

série, assenta também na cultura popular e na ênfase das suas nuances regionais. Para 

tal, visitou as várias zonas do país e fez pesquisa gráfica para saber como se constroem 

as casas regionais e apetrechou os seus interiores de quase todos os objetos possíveis de 

encontrar nas casas da região; procurou saber mais sobre as atividades locais e 

transportou esta representação para os trajes e outros elementos da caracterização das 

personagens (o ribatejano é campino, as mulheres minhotas têm pequenas criações de 

gado, o alentejano é pastor e a mulher da Beira Baixa é fiadeira e o seu marido manobra 

um arado puxado por um boi); preocupou-se em usar música tradicional produzida na 

região (em colaboração com ranchos folclóricos ou, segundo Correia, no recurso direto 

à pesquisa de Giacometti). Algumas igrejas foram também cuidadosamente replicadas.  

Dificilmente terá a equipa criativa fundado esta abordagem em pressupostos 

originais, e o contacto com as casas do povo e museus etnográficos, assim como com o 

modelo de recolha de Michel Giacometti, terão servido de apoio para encontrar os 

critérios que compõem estes conceitos de paisagem regional. As influências da 

antropologia e da etnografia lêem-se nas suas entrelinhas.  

João Leal traça o percurso das “Etnografias portuguesas” entre 1870 e 1970, que 

se resume principalmente “à procura do povo português” centrada na cultura popular de 

matriz rural e por uma preocupação pela questão da identidade nacional portuguesa 

(2001: 29). Esta sua análise de um século da história da antropologia portuguesa 

distingue principalmente quatro momentos de desenvolvimento da disciplina em 

Portugal. O primeiro corresponde às décadas de 1870-1880, da qual se destacam autores 

como Teófilo Braga, Consiglieri Pedroso ou Leite de Vasconcelos, que resumiram 

principalmente os seus interesses à literatura e às tradições populares e procederam à 

recolha de contos como os que aqui se encontram em análise na sua versão adaptada 

para cinema de animação (Artur Correia afirma até ter pesquisado em vários livros de 

recolhas de contos para selecionar aqueles que mais lhe aprazia adaptar e não foi difícil 

encontrar edições mais recentes que reproduzem os contos retratados tal como coligidos 

por estes autores). “A literatura popular, pelo seu lado, compreendia três grandes 

géneros: o cancioneiro, o romanceiro e os contos. Quanto às tradições populares, 

formavam uma área relativamente heterogénea, onde cabia desde crenças a 

“superstições”, festas cíclicas, ritos de passagem, etc” (2001: 41), embora, em termos de 

imagem, predominasse uma “visão do país enquanto unidade sem falhas” (2001: 54), 
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apoiada na “afirmação de Portugal como comunidade étnica de descendência e a 

simultânea reivindicação da antiguidade e originalidade dessa comunidade” (2001: 55).  

Um segundo momento do desenvolvimento da antropologia em Portugal diz 

respeito à viragem do século, entre 1890 e 1900 e que é marcado por uma imagem de 

decadência que encontra explicação no Ultimatum e no consequente “cepticismo 

relativamente à valia de Portugal e do povo português”. (...) Expressões como “boçal”, 

“rude”, “grosseira”, “bárbara” são agora utilizadas para caracterizar a cultura popular e 

o povo é momentaneamente visto – em contraste coma  representação de matriz 

romântica prevalecente nos restantes períodos da antropologia portuguesa – como uma 

entidade de que se lamentam os defeitos” (2001: 44).  

Leal descreve o terceiro momento desta história, que ocorre entre 1910 e 1920 e 

coincide com a I República, como um período de “inter patriotismo” e que “conhece 

uma intensificação sem precedentes do trabalho de invenção de tradições identitárias 

ligadas à nação” (2001:57).  

Para o fim, fica o período das décadas de 1930 e 1970 e que coincide com o 

Estado Novo, caracterizado por vários grupos de abordagem. Um deles de ação próxima 

do regime, em que a cultura popular continua a ser sinónimo de arte popular, mas é 

principalmente “vista como o substracto sobre que repousa a nacionalidade na particular 

versão que dela elaborou o Estado Novo” (2001:49). Essa elaboração encontrou na ação 

do SPN/SNI de António Ferro ímpeto para um série de “exposições, espectáculos, 

edições e outras iniciativas” que estilizaram a cultura popular, assim como na Junta 

Central de Casas do Povo, na FNAT ou nas Juntas Provinciais e Distritais, o estímulo à 

formação de ranchos folclóricos, museus e revistas de natureza etnográfica (2001: 36).   

No domínio de uma etnografia estimulada pela crítica ao Estado Novo, surgem 

também algumas proximidades com os interesses dos etnógrafos ao seu serviço, como a 

música popular, mas que se distanciam do primeiro na tentativa de “construir um 

universo da música popular portuguesa alternativo ao proposto pela etnografia do 

regime” (2001: 53). Michel Giacometti é um destes etnógrafos. Digamos que uma certa 

“ênfase na diversidade é também acompanhada de uma nova geografia simbólica do 

país, em que áreas marginalizadas pela etnografia do Estado Novo passam a receber um 

estatuto de grande visibilidade. É o que se passa com o lugar que o Alentejo ocupou na 

etnomusicologia de Michel Giacometti e, de uma forma mais geral, no imaginário de 

esquerda sobre a cultura popular” (2001: 60).  
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O trabalho de Artur Correia e Ricardo Neto vai assim buscar influência a esta 

abordagem diversa e que passa por uma exploração horizontal das diferenças naturais e 

culturais entre as várias províncias. A aglutinar a este interesse etnográfico, está o 

legado primário do conto tradicional.  

Mas traçado sucintamente este percurso, continua a faltar insistir no olhar 

descontemporeinizador transversal a estas perspectivas e que será essencialmente 

também o grande motivo para a estranheza de uma série como os Contos Tradicionais 

Portugueses entre 1975 e 1976, quando a própria produção cinematográfica se 

dispersava por outros caminhos e procurava outros objetos.   

A representação modular e serial que a equipa criativa impôs aos vários filmes 

(cf. Figuras 32-39, em anexo), não só cria tipologias, como permite encontrá-las numa 

espécie de montra com vista para a cultura popular e as nuances regionais dela 

definidas, mas uma montra que conduz também o espectador a uma viagem no tempo. 

“Embora observada no presente, ela é vista, antes do mais, como um testemunho do 

passado: um passado que há que reconstruir em termos interpretativos, que há que 

registar antes que desapareça, que há que preservar, que há eventualmente que 

“purificar”” (2001: 41) – diz João Leal sobre a ruralidade vista pelos etnógrafos, e o 

mesmo se aplica a estes filmes.  Como caricatura a expressão do texto de Jacques Revel 

(com Michel Certeau e Dominique Julia), “é no momento em que uma cultura já não 

tem meios para se defender que o antropólogo aparece” (1989: 55). E foi também num 

momento em que esta imagem do país estava ameaçada, que Artur Correia e Ricardo 

Neto apareceram.   

Este olhar para o passado terá sido essencialmente provocado por uma das 

particularidades da adaptação de um discurso como o do conto ao cinema de animação. 

Os contos tradicionais herdaram a ideia de que “as tradições se perpetuam em grande 

medida mediante a transmissão oral, com seu repertório de anedotas e narrativas 

exemplares” (Thompson, 1998: 18). Além disso, “Popular Memory (...) has no 

developmental sense of time, but assigns events on the mythicized ‘good old days’ (or 

‘bad old days’) of workplace lore, or the ‘once upon a time’ of the storyteller” (Samuel, 

1994: 6). Tais pressupostos colocam a origem do conto num tempo que é remoto e 

indefinido, já que foi passando de boca em boca até que foi recolhido. Os filmes aqui 

em análise reconstituem e fixam o momento em que o conto teve o seu acontecimento 

original e, por isso, a narrativa existe nesse mesmo passado remoto, onde não há luz 
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elétrica nem qualquer referência à cidade, mas que, ao mesmo tempo, por via da 

vontade de caracterizar uma determinada região, não podia ser tão remoto assim de que 

dele não houvessem memórias concretas para suportar a caracterização. Um passado 

suficientemente antigo, mas também suficientemente próximo para se encontrar 

conservado nos museus, nas atividades dos ranchos folclóricos, ou nas aldeias mais 

emblemáticas do país: o passado que foi possível construir com os materiais que ainda 

restam no presente.  

O confronto destes dois tempos revela, num plano teórico, a fragilidade do 

conceito de tradição. Como alerta Hobsbawm a propósito dela, “which appear or claim 

to be old are often quite recent in origin and sometimes invented” (2000:1).  

Os filmes aqui em análise constroem assim uma imagem do país num balanço 

entre o elogio da  pastoral, a pureza conservada no campo desde um passado remoto 

(Certeau, 1990: 52), e uma ausência incorruptível da cidade, reforçada na cristalização 

dos valores conservados na moral da história e no retrato fiel dos costumes que é quase 

contra-pastoral, como teoriza Raymond Williams (1989).  

É através destes costumes e práticas representados, que o passado se manifesta: 

as tradições podem ser imaginadas como antigas e invariáveis mas os costumes são 

inevitavelmente diferentes (Hobsbawm, 2000: 2) daqueles do tempo em que o filme foi 

produzido. É por isso que o passado é um país estrangeiro, onde as pessoas fazem coisas 

diferentes (expressão de L.P. Hartley em The Go-Between e recuperada em Lowental, 

1993: 2).  

Ainda sobre este tipo de narrativa, o apetrechamento das casas de pequenos 

objetos e detalhes, por exemplo, é uma particularidade que a animação permite, mas que 

o conto tradicional certamente não inclui. “A técnica de narração oral na tradição 

popular corresponde a critérios de funcionamento: descura os pormenores que não 

servem mas insiste nas repetições, por exemplo quando a história consiste numa série de 

obstáculos a superar. O prazer infantil de ouvir histórias também reside na espera do 

que se repete: situações, frases, fórmulas” (Calvino, 2006: 51). Esta dimensão  cíclica 

passou inclusivamente para a animação de Artur Correia e Ricardo Neto, que por vezes 

parece repetir forçadamente algumas ações, quando a linguagem audiovisual permitiria 

facilmente a elipse de conteúdos sem prejudicar a compreensão da narrativa.  
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No que diz respeito aos temas, um aspecto a notar é a tendência para a opção de 

Artur Correia pelo conto que faça referência à religião e, acima de tudo, pela insistência 

numa caracterização que corresponda ao catolicismo. O frade de O Caldo de Pedra está 

vestido como um franciscano; As Duas Comadres rezam a Deus, que visita a mais pobre 

encarnando três mendigos que simbolizam a santíssima trindade; a mulher de O Grão 

de Milho dá à luz um pequeno menino depois de rezar a deus; as igrejas são 

representadas fielmente, e, apesar do frade do Caldo de Pedra ser uma figura mais 

controversa, todas as histórias tendem para uma moral que evidencia a caridade, a 

partilha e a perseverança como atitudes merecedoras de recompensa. O único conto sem 

este tipo de referências é o único realizado apenas por Ricardo Neto, o conto situado no 

Alentejo.  

Para concluir, de forma preliminar, retomemos o sistema IKEA de Thiesse 

(2000). Independentemente do tipo de narrativa analisado até aqui, quer vise uma 

representação menos evidente, quer retrate um episódio histórico, ou quer o propósito 

seja uma recolha de elementos tradicionais de um passado remoto, os elementos base, 

são essencialmente os mesmos, com mais ou menos recorrência. A gastronomia ou 

“especialidades culinárias”, que já encontrara referência nos filmes de José Miguel 

Ribeiro (recordem-se as couves e o bacalhau de O Passeio de Domingo, ou a comida 

que transporta Esmeralda em A Suspeita), volta a aparecer nos Contos Tradicionais 

Portugueses (onde aliás, além do conto relativo à sopa da pedra, há sempre referência às 

refeições); da mesma forma que aparecera também no Fado Lusitano de Abi Feijó 

(através da mulher sentada à porta da casa, que tem consigo um tacho embrulhado num 

pano), revelou-se um elemento fundamental. Mais do que desvendar o que é que se 

come, a gastronomia encontra aqui uma referência interessante porque Portugal é um 

país onde simplesmente se come, independentemente da circunstância.  

Uma outra representação tão recorrente que se torna emblemática nestes filmes e 

que encontra também exemplo em Fado Lusitano, é a imagem do banco à porta de casa, 

parte do mobiliário fixo exterior, que não fica completa sem uma mulher lá sentada e, 

preferencialmente, com ar choroso, por algum motivo adverso. É exemplo do mesmo a 

mulher que chora à porta da casa em ruínas e é deixada para trás pelo marido no filme 

de Abi Feijó analisado no capítulo anterior; é também exemplo disto a mulher de Os dez 

anõezinhos da Tia Verde-Água, que chora quando o marido a deixa em casa depois de 
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discutirem; e, por fim, a personagem feminina de O Grão de Milho, que no mesmo 

lugar chora porque não tem filhos, enquanto o marido a observa da janela.  

Destaque também para o “folclore, locais eleitos e uma paisagem típica” 

(Thiesse, 2000: 22), já que estes são os contos em que tal se observa 

incontornavelmente.  
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CAPÍTULO VI. UMA VISÃO CRÍTICA DO PAÍS 

 

As representações críticas e satíricas do país, são uma outra forma de fazer um 

retrato da nação. No entanto, se os filmes analisados anteriormente localizam as suas 

narrativas num passado de certa forma remoto e indefinido, estes retratos adoptam uma 

moldura histórica específica e localizável, representando de forma exagerada 

acontecimentos e figuras políticas polémicas, que nos permitem situá-los facilmente no 

tempo e na história.  

“Poderíamos ser levados a acreditar que a referência ao património identitário das 

nações hoje solidamente estabelecidas caiu em desuso, tornando-se propícia sobretudo a 

jogos de distanciamento e de escárnio.” Mas, como Thiesse aponta, “a caricatura, branda 

ou severa, não indica contudo o abandono da referência identitária. Sempre subjacente, 

pode revelar-se dura ou mesmo ofensiva quando a nação é confrontada com um futuro 

incerto” (2000:21). 

 

 

VI.1 Eu Descobri Portugal 

 

Eu descobri Portugal foi realizado por Armando Coelho em 2004 e surge em 

resposta direta a um anúncio de promoção turística do país, exibido na televisão por 

altura do Euro 2004. Segundo o realizador, haviam várias versões deste anúncio, e eram 

sempre narradas por estrangeiros, que descreviam o potencial do país. Armando Coelho 

conta então que a ideia surgiu num jantar entre amigos, que foram contrapondo ao 

discurso elogioso do filme publicitário uma visão que consideraram mais realista.   

 Proponho primeiro a descrição da imagem do Portugal construído no tal anúncio 

de promoção turística: 

“Eu descobri um país que nunca dorme.  
Onde o passado se encontra com o futuro. 
Um país de marinheiros onde o mar nos chama.  
Deixei-me conquistar por castelos e muralhas imponentes. 
E por uma gastronomia rica e variada. 
Um país onde o sol brilha todo o ano. 
Eu Descobri Portugal.” 
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“O nosso país já foi descoberto por milhões de pessoas de todo o mundo, agora 
chegou o momento de Portugal ser descoberto pelos portugueses. Portugal, um 
mundo para descobrir.” 

 

No exemplo em questão49, as primeiras frases são narradas por uma voz 

feminina espanhola e o segmento final por uma voz masculina em português. Quanto à 

narrativa visual, a acompanhar as frase do país que nunca dorme estão imagens de um 

espetáculo de fogo de artifício, dos reflexos das luzes da cidade no rio Douro durante a 

noite, e de um grupo de jovens a dançar. Para promover o encontro entre o passado e o 

futuro, da imagem de um castelo transita-se para a da estrutura exterior da Gare do 

Oriente. Seguem-se depois imagens panorâmicas da costa portuguesa e das suas praias, 

de vários palácios e castelos, de paisagens verdes, que contrastam com o azul do mar, de 

restaurantes com vistas esplendorosas, e, para terminar, de vários planos de campos de 

golfe.  

Armando Coelho respondeu ao apelo do anúncio e foi Descobrir Portugal à sua 

maneira. O resultado é o que descrevo em seguida, partindo da narração para a 

componente visual, como fiz anteriormente:  

“Eu descobri um país onde… 
Onde os pedófilos são libertados.  
Onde metade do país arde, 
as pontes caem e ninguém tem culpa. 
Onde os helicópteros dos bombeiros funcionam a… 
Umas estradas onde os carrinhos de choque são a sério. 
Um país onde não há dinheiro para a educação, mas há para o futebol.  
Onde o mar é magnífico mas não se pode pescar… pelo menos nós. 
Onde só quem não tem dinheiro paga impostos. 
Um país que, por fazer de mordomo numa ilha do Atlântico para as guerras dos 
outros, agora tem que se preocupar com outro tipo de hooligans. 
Eu descobri Portugal.” 
 

A acompanhar esta linha narrativa, expressa por uma voz masculina em off, está, 

para começar, a imagem de um castelo degradado, com vários nomes e corações 

cravados nas suas paredes. Acima da sua porta há, apesar da decadência do edifício,  

uma bandeira portuguesa, que esvoaça. A crítica de Armando Coelho aqui é ao 

abandono a que foram deixados muitos dos monumentos que o anúncio de promoção 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FC!Turismo de Portugal 2003.  Acedido a 20 de Setembro de 2011. 
<http://www.youtube.com/watch?v=BCIQIQuiBkU>  através de Youtube. <http://www.youtube.com/>!
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turística convidava a visitar, limitando-se a sua manutenção à reposição da bandeira, 

símbolo nacional que permanece orgulhosamente intacto perante a ruína.  

O segundo quadro narrativo mostra um homem com um chupa-chupa na mão. 

Estas imagens entram ainda em diálogo com a sonoplastia. Apesar de não se verem 

crianças nenhumas neste cenário, é possível escutá-las. Aqui a referência será o famoso 

Processo Casa Pia.  

Depois, homens e animais correm, entrando e saindo da imagem. Entre eles está 

um bombeiro, que corre para apagar o fogo, na caricatura de um cenário que se repete 

quase todos os anos por altura do Verão, em que os incêndios se multiplicam por toda a 

parte. Segue-se a estes a imagem de uma ponte partida, onde dois homens discutem pela 

responsabilidade do acidente. É de notar que o filme surge ainda na ressaca da tragédia 

de Entre-os-Rios, ocorrida em 2001, mas que deu origem a várias acusações de 

negligência dirigidas às autoridades responsáveis pela fiscalização e manutenção deste 

tipo de equipamentos públicos.  

A próxima imagem do filme é a de um helicóptero próximo de um incêndio, que 

é depois escondido atrás de uma placa onde está escrito “Camarão de Lamego”. Esta 

sequência só fica completa com uma voz que, ao mesmo tempo, diz “À vossa direita, o 

incêndio da Malcata, está espetacular este ano”, numa alusão ao caso dos helicópteros 

dos bombeiros que alegadamente eram abusivamente usados para fins turísticos.  

Para ilustrar a imagem do país “onde os carrinhos de choque são a sério”, o 

realizador retratou uma estrada portuguesa, onde os acidentes se multiplicam. E, a 

seguir, mostra-nos uma sala de aula onde o quadro para que o professor aponta cai e 

uma das cadeiras em que as crianças estão sentadas se parte. Aqui, as palavras do 

narrador expressam a crítica: “não há dinheiro para a educação, mas há para o futebol.” 

O futebolista desenhado por Armando Coelho segura uma taça minúscula na mão, num 

alusão à taça que Portugal ganhou ao ficar em segundo lugar no Euro 2004.  

A cena seguinte ilustra um homem à pesca, que é apanhado por um polícia, 

enquanto que um barco chamado “La Madre” traz a bordo um grupo de espanhóis 

carregados com peixes.  

A questão dos impostos é representada com um buraco, onde um homem enfia 

algumas notas que tira da carteira, e quase que é sugado lá para dentro. E da imagem do 
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mordomo que tem na mão uma placa onde pode ler-se “Vai um pastelinho de nata, 

George?”, o realizador passa para os “outros hooligans”, um conjunto de homens de 

turbante que gritam “Sport Bin”, e, no ecrã, também é possível ver um cachecol que diz 

“No Name Bombs”.  

O resultado de tudo isto é que, à semelhança do que acontecera em Fado 

Lusitano, Portugal separa-se da Espanha pelas suas fronteiras, mas desta vez para se 

afundar no Oceano Atlântico.   

Em conclusão, por comparação com o registo apologético e elogioso do filme 

publicitário que inspirou o realizador para a concretização deste filme, o Portugal que o 

realizador descobriu é um país repleto de defeitos, onde não há espaço para qualidades e 

elogios. Enquanto que o anúncio cria a imagem de um país que deve orgulhar-se do 

passado e tem motivos para olhar para o futuro, o filme de Armando Coelho cria a 

imagem de um Portugal que, no presente, só tem motivos para se envergonhar. 

 

 

VI.2 A noite saiu à rua 

 

Abi Feijó concretizou, em 1984, um estágio no Canadá, orientado por Pierre 

Hébert. Ao ao regressar a Portugal trouxe consigo mais experiência, incluindo um filme 

feito – Oh que Calma (1985) –,  e decide assim reunir um grupo de interessados por 

cinema de animação na área do Porto para aventurar-se com eles na criação de uma 

empresa que lhes garantisse minimamente a produção de alguns trabalhos. Surge assim 

o Filmógrafo.  

O primeiro filme que realizaram para o Estúdio de Cinema de Animação do 

Porto foi A noite saiu à rua (1987), surgido como uma encomenda de um professor do 

realizador, que fazia parte do MDP/CDE – Movimento Democrático Português / 

Comissão Democrática Eleitoral – e que, ao aproximar-se das eleições, lhes solicitou 

uma pequena peça para apresentação do partido. O grupo reuniu ideias e apresentou 

uma proposta à organização política que, como as eleições já estavam perto, achou que 

não havia condições para concretizar o projeto, e o filme acabou por sair dos bolsos da 
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empresa de Abi Feijó, criada efetivamente durante o processo de concretização da obra 

que aqui estará em análise.  

O ponto de partida criativo deste A noite saiu à Rua foi o trabalho de João Abel 

Manta publicado em As Caricaturas Portuguesas dos Anos de Salazar (1978), onde a 

equipa foi buscar a sua galeria de personagens para, em suma, proporcionar ao 

espectador uma panorâmica do Portugal dos anos de Salazar. O filme permite uma 

espécie de passeio, ao longo de uma tira (que, na realidade, tem cerca de nove metros e 

meio de comprimento), onde os personagens concretizam pequenas ações tão caricatas 

quanto cada um dos desenhos do cartoonista português que a compõem, mas confere-

lhes uma vida nova. Em conjunto, as personagens animadas criam uma nova linha 

narrativa, autónoma da construída por Abel Manta.  

Os momentos introdutórios do filme são escuros como a noite: ao longo de cerca 

de 30’’ sem imagem, escutam-se os passos de um homem, uma porta a abrir. Só depois 

disto, o espectador pode ver um portão de metal (numa alusão à capa do livro onde 

foram editadas as caricaturas em 1978), cujos dentes de cruzam ao meio do ecrã, a 

abrir-se, para revelar o título da curta-metragem animada. As palavras são engolidas por 

um animal marinho, que parece um peixe descarnado - vivo, mas só com a espinha 

central e as restantes entranhas – fazendo-o parecer um monstro. O peixe mergulha 

depois num mar cor de sangue, onde se vê uma pequena embarcação de madeira, 

adornada com a Cruz de Cristo e, a bordo dela, dois homens com uma máscara de gás 

que pescam, e um outro, de pé, já sem máscara, que evoca a personificação da morte.  

Pode dizer-se que o filme está dividido em três fases. A primeira inaugura-se 

assim que a panorâmica que acompanha todo o filme alcança a terra e mostra dois 

homens fardados de cinzento, que descarregam ossos para dentro de água. Logo junto 

ao mar, apesar do cenário ser tão terrífico quando descrito, está a ser rodado um filme, 

sobre um casal de pescadores apaixonado, observado por uma multidão de mulheres de 

negro. Esta passagem, por exemplo, constrói indiretamente a imagem de um país 

indiferente, onde o cinema regista histórias alheias ao terror que pode testemunhar 

mesmo ao seu lado. O grupo de espectadores, personagem colectiva, prefere ver um 

filme a indignar-se também com qualquer situação, mesmo que as roupas negras que as 

mulheres têm vestidas signifiquem que fazem luto por alguém relativo que morrera e 

cujos ossos são largados ali.  
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Este é o primeiro de muitos exemplos onde as caricaturas de Abel Manta podem 

ser interpretadas de maneira diferente quando reunidas no filme. A noite saíu à rua 

apropria-se nesta cena de três delas: “Poluição”, “Cinema” e “Almeidas” (1978: 16, 43, 

59). “Poluição” aparece no filme de significado mais ou menos intacto, até porque está, 

numa primeira fase, isolada. A única diferença que a animação acrescenta à caricatura é 

o movimento, que dá vida ao mar de monstros marinhos (e assim também aos tempos 

de antigos medos e glórias já mortos) onde navega a estranha embarcação. Já “Cinema” 

limitava-se originalmente à imagem de um filme dirigido por duas personagens que 

parecem oficiais do Estado, numa caricatura à sua intervenção na atividade 

cinematográfica. Um cinema que se dedicou inicialmente a retratar “um país arcaico, 

rural, soterrado nas suas tradições e na história” (Baptista, 2008: 15); que se refugiu no 

sucesso das “comédias de Lisboa” onde os citadinos “...vivem, trabalham e amam como 

os camponeses dos filmes mudos...” e que foram “com toda a certeza, ideologicamente 

bem mais eficazes do que os poucos filmes de propaganda que o regime salazarista 

produziu” (2008: 17), traduzindo-se em grandes sucessos de bilheteira. As mulheres 

olham, deliciadas, para este velho país (neste caso, um velho país de pescadores) onde 

há sempre histórias de amor para contar.  

As figuras que carregam o lixo são cantoneiros 50 . Eram conhecidos 

popularmente por “Almeidas”, como revela o título da caricatura. Estes guardiões da 

limpeza das cidades, varrem na imagem de João Abel Manta transposta para animação, 

uma série de despojos de guerra (esqueletos, armaduras e espadas de antigos 

cavaleiros).   

No filme, um dos “Almeidas” descarrega o seu lixo junto a uma série de 

pombos, mortos a tiro. O grupo de ilustres caçadores de “Tiro aos Pombos” (1978: 33) é 

retratado, para mais tarde recordar, numa fotografia, que permite a passagem do filme 

para uma nova cena, onde, lado alado com uma pequena mulher sentada a bandear as 

pernas numa pilha de animais mortos, um grupo de crianças assiste à lição do “Padre-

Mestre” (1978: 62). A equipa criativa do filme acrescentou à caricatura de Abel Manta 

o quadro da sala de aula onde este professor religioso ensina Portugal às crianças, 

simbolizado no desenho das fronteiras do país, cravado a giz na ardósia. Esta caricatura 

evidencia a austeridade violenta do ensino, promovido numa relação próxima com a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G9!Tal como é possível observar nas imagens disponibilizadas online pelo Arquivo Municipal de Lisboa.  
Acedido a 21 de Setembro de 2011. < http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/>!
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Igreja, representada na figura do padre professor, que puxa a orelha a um menino e é 

observado por uma série de outras crianças amedrontadas, cheias de mazelas, que 

observam a situação, procurando manter-se afastadas do homem que conserva uma 

expressão terna e sorridente.  

Uma segunda fase da narrativa do filme é inaugurada quando Salazar é 

conduzido numa viatura (que é introduzida pelo cartoonista em “Lavrador” [1978:13]) a 

quem se junta um oficial de farda branca, que virá depois a condecorar um grupo de 

mulheres junto a um cemitério (“Cruz de Guerra” [1978: 45]). Mas até tal acontecer o 

grupo passa de jipe por uma série de imagens alusivas às colónias portuguesas, numa 

espécie de safari turístico por uma paisagem em tons de verde e castanho, que só fica 

completa com uma série de outros elementos. O primeiro deles é um padrão dos 

descobrimentos, onde uma personagem africana, muito magra, permanece sentada, 

indiferente à passagem do carro. Seguem-se algumas outras figuras caricatas das séries 

“Vizo-Reys” e “Camões” de Abel Manta, que arrisco afirmar que existem no filme, de 

forma resumida, sob a figura de um grupo de portugueses que vive saudavelmente ao 

lado dos nativos, e são os últimos que realizam por eles uma série de tarefas menores, 

mas que lhes exigem esforço, como engraxar os sapatos (ver Figura 44, em anexo), 

carregar malas, ou garantir a custo a sua sombra. Os colonos são assim retratados como 

“playboys” e “marialvas” (para evocar os títulos das caricaturas que lhes serviram de 

inspiração), que abusam dos nativos, em vez de coabitarem e procriarem saudavelmente 

com eles, como acontecera no Fado Lusitano, filme que o mesmo Abi Feijó viria a 

realizar mais tarde.   

Estes representantes do Estado Novo que o realizador vai mostrando ao longo do 

filme, tanto oferecem condecoração a umas das personagens femininas, como agridem 

outras. Numa terceira fase da narrativa, entramos no capítulo das “detenções” e dos 

“segredos”, que correspondem a duas outras séries do livro do cartoonista.  

Nesta sequência do filme, dois oficiais empurram coercivamente uma mulher 

gorda e com os pés tão inchados que dificilmente lhes ofereceria resistência, para dentro 

de uma prisão. É “Maria da Fonte”, que é presa como seria qualquer pessoa que tentasse 

rebelar-se. O estabelecimento prisional é graficamente representado através de uma 

mancha cinzenta interrompida por alguns retângulos que deixam ver os prisioneiros que 

habitam no seu interior (a série “segredos” usa a legenda para identificar estas prisões 
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onde foram detidos presos políticos). Homens e mulheres habitam espaços diminutos e 

ermos, até que um cravo vermelho cai aos pés de uma destas personagens.  

O realizador representou assim simbolicamente o 25 de Abril de 1974: como se 

a revolução dos cravos tivesse trazido um ponto final ao retrato de miséria, fome, 

repressão e autoritarismo caricaturados nos desenhos anteriores. Também 

simbolicamente, no final da narrativa a imagem desvanece-se até o fundo ficar branco, 

por oposição ao negro que introduziu o filme, num prenúncio introdutório.  

Abi Feijó expôs em entrevista o raciocínio que conduziu ao conceito do filme, e 

resumiu assim, de certa forma, aquilo que ficou já descrito: “se o MDP  representa a 

resistência ao fascismo, já que era o único partido de oposição permitido durante o 

regime de Salazar, a ideia foi inspirarmo-nos no livro de caricaturas do João Abel 

Manta. O que nós fizemos foi pegar nestas caricaturas e fazer uma grande panorâmica, 

que era como uma viagem pela noite fascista, que acabava com o cravo a derrubar, o 

cravo do 25 de Abril.”   

 

 

VI.3. Identidade e crítica 

 

Porque o objectivo desta dissertação é proporcionar um percurso pelos vários 

discursos usados no cinema de animação para falar do país, parti para a análise destes 

dois filmes com a premissa de que, mesmo quando a representação é crítica, o filme não 

abandona a referência identitária. Em termos práticos, a ideia que motivou a inclusão 

destes filmes aqui é que vários dos elementos materiais e simbólicos da lista de Thiesse 

(2000:22) voltam a estar neles presentes, proporcionando uma montagem diferente das 

anteriores.  

Ao mesmo tempo, os realizadores servem-se de estratégias narrativas que fazem 

com que só quem conhece o passado e o presente do país consiga compreender a 

história, mas também têm uma função pedagógica. Apesar de já olharmos para ele com 

uns anos de distância, A noite saiu à rua, por exemplo, proporciona em 1987, data em 

que foi produzido, um discurso tão próximo do presente quanto o filme de Armando 

Coelho. Digo-o porque o elemento simbólico mais importante da narrativa não é 
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necessariamente o olhar retrospectivo e caricatural perante o regime de Salazar: esse, 

naquela data já era de certa forma recordado, a partir do trabalho de João Abel Manta. 

Eu diria que o elemento mais representativo do filme é o cravo e tudo o que o 25 de 

Abril veio proporcionar, que fica de fora da narrativa e que tem assim que ser 

imaginado, provocando, mesmo quando é visto hoje, um olhar retrospectivo e contínuo 

com o passado do país. É Abi Feijó quem conduz a esta ideia quando diz em entrevista 

que, tal como o Fado Lusitano, o ponto de partida para este filme “mais uma vez, acaba 

por ser também muito essa visão de olharmos sobre nós próprios”. E de facto, o 

primeiro filme, poderia também encaixar-se neste capítulo, já que reflete sobre a 

decadência com olhar crítico e acrescenta-lhe uma certa preocupação perante o futuro 

incerto que era a “aventura europeia”.  

De resto, a nível visual, através das caricaturas de Abel Manta, A noite saiu à 

rua estabelece uma relação com o passado e com os heróis modelos de virtudes (como 

as alusões aos descobrimentos), refere-se a monumentos culturais (como o padrão dos 

descobrimentos que por lá aparece), ao folclore, às tradições e usos populares 

(materializados no casal de pescadores rigorosamente caricaturado, que é retratado para 

o filme), tudo elementos que já tive oportunidade de encontrar noutros filmes, mas 

confere-lhes aqui uma carga negativa, porque estes eram os heróis, os monumentos e as 

tradições de Salazar e do seu tempo.  

Já Eu Descobri Portugal entra mais claramente em diálogo com o presente. O 

filme surge até em resposta direta a uma representação do país que o realizador 

considerou falaciosa, porque mostrava um Portugal desprovido de defeitos. Os 

monumentos, as especialidades culinárias e, sobretudo a mentalidade, encontram 

representação neste filme, mas de um ponto de vista mais crítico: o castelo está em 

ruinas; o pastel de nata é servido pelo mordomo numa crítica simbólica às relações de 

Portugal com os E.U.A. (e aqui também o pastel de nata significa o melhor que o país 

tem para oferecer); e há referências à bandeira e ao recorte do país como imagem, como 

tive oportunidade de encontrar também referência no capítulo sobre os descobrimentos. 

Mas eu diria que o elemento do “kit IKEA” que aqui está em maior evidência é a 

“mentalidade”: Armando Coelho denuncia a brandura com que o português vê o seu 

património em ruína pondo a vida de pessoas em risco, assim como a justiça e a 

administração pública a funcionarem mal “e ninguém tem culpa”. Denuncia também a 

irresponsabilidade com que se conduz,  com que se  privilegia o futebol perante a 
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educação, e faz, por fim, o país mergulhar, através da sua representação, numa visão de 

decadência.  

A relação entre outras práticas irmãs do cinema de animação por via do 

desenho, como a banda desenhada, cartoon e ilustração, não tinha sido propriamente 

colocada em evidência nesta tese, mas A noite Saíu à Rua e Eu Descobri Portugal 

impõem agora que se toque neste assunto. Quase todos os realizadores de cinema de 

animação passaram por elas ou são praticantes das várias artes em paralelo, mas as 

águas separam-se quando a estrutura narrativa da imagem em movimento implica 

outra lógica de construção. O que acontece é que os dois filmes aqui em estudo 

colocam a animação em confronto com a prática cartoonista. O filme de Abi Feijó 

fá-lo de forma clarividente, ao apropriar-se das caricaturas de João Abel Manta ao 

adaptar as suas personagens a uma narrativa com as condicionantes da imagem em 

movimento. Já no filme de Armando Coelho, o que se verifica é uma herança do 

tipo de conteúdo satírico e crítico que, por tradição, é normalmente mais associado à 

narrativa do cartoon.   

Como esclarece Abi Feijó em entrevista, “a animação é uma forma de arte 

que pode ter todos os conteúdos que forem necessários e que as pessoas tiverem 

interesse em colocar dentro. As preocupações políticas e sociais, não sei porque 

razão haviam de estar fora desta situação.”51 A grande desvantagem que a imagem 

em movimento tem em relação à tradição de BD e cartoon crítico é a questão da 

exibição.  

“A possibilidade de reprodução encaixa, regra geral, com outra característica 

da banda desenhada: a sua acessibilidade. Apesar de ter um “alfabeto” próprio que é 

necessário apre(e)nder (...) a verdade é que ao utilizar imagens, a BD pode tornar-se 

extremamente acessível, capaz de atrair a atenção e fazer passar uma mensagem de 

um modo mais eficaz que o texto ‘seco’” (Lameira, 2011: 11). E a animação partilha 

com a BD esta vantagem, mas depois, mesmo que procuremos entender estes filmes 

estabelecendo uma relação com outro tipo de intervenções gráficas que usam a 

mesma linguagem acessível, como o mural, ou o graffiti, que tal como o cartoon 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G"!Esta afirmação surge naturalmente porque, como explicou em entrevista, o seu percurso foi marcado 
pela educação que teve no seio de uma família com uma prática política e de resistência ao fascismo, 
desde o seu avô, que era republicano e participou nas campanhas e Norton de Matos e do General 
Humberto Delgado, até ao seu pai, que acolhia refugiados políticos na aldeia onde viviam. !
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político tinham um certo propósito interventivo, constatamos que a animação, 

qualquer que seja o seu propósito, fica confinada ao circuito dos festivais, que não 

deixam de ter uma dimensão publicam, mas claramente mais condicionada e, 

portanto, contraditoriamente à linguagem usada, menos acessível.   
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CONCLUSÃO 

 

O panorama que me propus traçar através da análise dos diversos discursos 

acerca da identidade nacional identificáveis no cinema de animação português não fica 

obviamente fechado nesta dissertação. Muitos outros filmes poderiam ter sido 

escolhidos e, porque quero evidenciar o carácter preliminar do trabalho aqui 

desenvolvido, dedico a sua conclusão a indicar outras possibilidades de estudo que me 

foram sendo apontadas.  

De fora desta análise ficaram dois filmes que permitiram revisitar a obra de 

outros artistas portugueses e, através deles, também a questão da identidade nacional. O 

primeiro é Stuart (2006), de José Pedro Cavalheiro (Zepe), homenagem à obra de Stuart 

Carvalhais, que representa o Portugal urbano da primeira metade do século XX e que 

não vive sem a representação de personagens como a varina, a fadista, os pescadores, o 

amolador ou elementos como o vinho, os eléctricos e os candeeiros de rua. O segundo é 

10 por 100, um projeto da Monstra, apresentado em 2011, que reuniu o trabalho de 

vários realizadores e animadores para criar um filme de dez minutos que é uma 

homenagem à arte portuguesa no período da I República.  

Outro projeto da Monstra surgido no âmbito das Comemorações do Centenário 

da República e que poderia ser interessante analisar neste contexto é o MixRepública, 

uma série de oficinas desenvolvidas com crianças e que, como descreve a apresentação 

do projeto, pretende, “a partir de motivos republicanos locais, como a toponímia, a 

arquitetura ou aspectos plásticos (...) realizar pequenos filmes de animação”52, já que a 

análise da escolha destes elementos permitiria pôr em prática a mesma abordagem 

exploratória aqui concretizada, mas teria que dar especial atenção à questão da produção 

partir do trabalho direto com crianças.   

O capítulo relativo aos Heróis Descobridores é aquele para o qual podem 

provavelmente apontar-se mais filmes com discursos e abordagens semelhantes e cuja 

escolha aqui poderia ter sido uma alternativa. Dificilmente num trabalho deste género, 

baseado numa análise tão exaustiva, os poderia ter incluído todos, e, portanto, o critério 

foi selecionar histórias que se aproximassem pelo assunto, mas se distanciassem no tipo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G8!Mix República – Projecto. Acedido a 20 de Setembro de 2011. <http://oficinas-
mix.centenariorepublica.pt/monstra/> 
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de abordagem. Por referir ficou a série A Maravilhosa Expedição às Ilhas Encantadas, 

produzida pela Animanostra em 1991, com realização de Luís da Matta Almeida, mas 

que Ema Leitão já analisa no seu livro (2008: 182- 194).  

Ficou também por problematizar a contemporeinização do discurso sobre os 

descobrimentos, operada por uma nova geração de realizadores que exploram as 

potencialidades do digital, servindo-se por exemplo do 3D para conferir à história 

alguns “efeitos especiais”, exaltando assim as peripécias da aventura marinha. Isto 

acontece de certa forma em filmes como Esperânzia, realizado por Cláudio Jordão em 

2006, uma espécie de viagem a um futuro de grandes cidades, mas onde a mulher que 

aguarda pelo regresso do companheiro, com o olhar preso no horizonte, continua a 

existir. Só que aqui, em vez da caravela, aproxima-se dela uma nave de traços 

abstractos, que se transforma depois alegoricamente na Cruz de Cristo. Ou seja, 

mudam-se os traços e contornos da narrativa, só o fado do português nunca muda.  

Relativamente ao capítulo do país como cenário, a maior lacuna é uma breve 

análise da animação para publicidade. Artur Correia, por exemplo, demonstrava uma 

preocupação em adequar os filmes publicitários que fez aos seus espectadores que o 

levava a construir elementos familiares e que, desta forma, constroem uma imagem do 

país. A Desgarrada Congelada, feita para promoção do consumo de peixe congelado 

para o Serviço de Abastecimento de peixe ao país, é disto exemplo: os peixes cantam o 

fado e, atrás deles, replica-se cuidadosamente o cenário lisboeta das casas de fados.  

O corpus de filmes limitou também a análise ao período entre os anos 1970 e a 

primeira década do século XXI. Uma análise mais recuada poderia ter proporcionado 

outros exemplos de filmes de crítica, como o pioneiro Pesadelo de António Maria (de 

Joaquim Guerreio, 1923), recentemente recuperado.  

Esta diversidade de caminhos ainda por explorar só evidencia a diversidade de 

discursos e perspectivas que é possível encontrar na construção de um retrato do país. 

Em suma, a imagem dada nos filmes do primeiro capítulo é a de um país que cresceu e 

somou às estruturas antigas (das casas, das cidades, dos objectos) narrativas novas e 

problemas novos. No capítulo sobre os heróis descobridores, os discursos sobre luso-

tropicalismo encontram materialização fora dos livros e, assim, mais uma ponte para a 

formulação de uma tendência para ele de raiz no senso comum. Já Artur Correia e 

Ricardo Neto elogiaram a tradição em diálogo com a prática etnográfica através dos 

seus Contos Tradicionais Portugueses. Finalmente, passei por uma animação que se 
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aproxima do cartoon de tradição crítica e põe, portanto, o espectador em confronto com 

os problemas da história e da sociedade. 

Vários outros tópicos subjacentes ao tema central da tese ficaram até aqui em 

suspenso. Todos eles têm relação, de uma forma ou de outra, com a ideia de que a 

abordagem ao tema da identidade nacional difere consoante os objectivos do autor e da 

produção. As entrevistas foram o elemento mais importante para a compreensão deste 

tópico e interessa aqui sublinhar que foram feitas com consciência de que é um método 

que esconde as suas armadilhas, já que as perguntas condicionam, de certa forma, aquilo 

que se pretende ouvir em resposta. A acrescentar ainda a este factor, todos os 

entrevistados demonstraram interesse em saber qual era o objectivo do trabalho que 

estava a desenvolver e estiveram, consequentemente, empenhados em corresponder às 

espectativas. É por isso que, no capítulo III, se encontram repetidas referências àquilo 

que tanto o realizador como o argumentista de A Suspeita e de Passeio de Domingo 

consideram que “é português” nestes filmes.  

Tendo tudo isto em conta, a minha ideia é que ambos os filmes servem de 

exemplo de como se podem instrumentalizar certos traços culturais, procurando a sua 

evidência ou camuflagem conforme o propósito é a obtenção de financiamento de 

organismos nacionais ou de co-produções internacionais. O realizador e o argumentista 

são agentes com papéis diferente neste processo construtivo, já que o primeiro 

demonstrou preocupações essencialmente práticas e artísticas (evidenciando até como 

certas coisas surgiram por acaso), enquanto que o segundo pareceu ser o responsável 

pelo trabalho de apropriação e conceptualização de alguns destes elementos, como a 

couve (de Passeio de Domingo) ou o canivete de Barcelos (de A suspeita), que tanto 

representam o imaginário nacional, como podem ser vistos como surreais.  

Um outro factor que poderia influenciar as escolhas e a forma de abordagem à 

questão nacional era a preocupação com o público infantil. A motivação pedagógica 

revelou-se estar na origem da seleção dos temas e do tipo de discurso a adoptar dentro 

deles. Por exemplo, no caso do Patinho Descobridor e até da série dos Contos 

Tradicionais Portugueses, que construíram claramente dois retratos completamente 

diferentes, verificam-se preocupações comuns como a opção pela exclusão da violência, 

da sexualidade, e ainda a inclusão de elementos humorísticos que proporcionam uma 

melhor adesão ao tema. Ao mesmo tempo, partilham a intenção de divulgar e promover 

o conhecimento através dos conteúdos criados.  
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Por sua vez, se nos concentrarmos nos trabalhos de Abi Feijó – A Noite Saíu à 

Rua e Fado Lusitano –, que até tiveram origem em encomendas (de um partido e de 

uma série internacional, respectivamente), verificamos que não deixam de ser coerentes 

com o seu percurso de prática autoral. Ninguém melhor que o próprio autor para 

resumir este aspecto, como fez em entrevista: “os meus filmes refletem as minhas 

preocupações, e vê-se isso no oh que Calma em relação à cultura popular portuguesa 

(através da música), n'A Noita saiu à rua, com essa visão da história portuguesa; n’Os 

Salteadores, que tem a ver com as consequências da Guerra Civil Espanhola e das 

consequências da relação do Franco com Salazar, no fundo; o Fado Lusitano é um auto-

retrato de Portugal e o Clandestino é sobre a emigração.” Também o filme de Armando 

Coelho surge descomprometido de outros interesses que não o pessoal e, por isso, revela 

uma postura mais crítica e agressiva. O filme nem chegou a concorrer no circuito dos 

festivais, ficando circunscrito à exibição em eventos pontuais, que incluíram algumas 

exibições internacionais promovidas pela Casa da Animação.  

Para terminar, recordo que o meu objectivo era fazer uma análise centrada nas 

imagens mas, porque a grande especificidade da animação é um processo de construção 

com vista à imagem em movimento, não é com grande surpresa que constato que, na 

prática, esta acabou por desviar-se para outras das camadas que acompanham a 

dimensão visual dos filmes como o argumento ou o som, e que são dela indissociáveis.  

É também por isso que, da mesma forma que se estabeleceu inicialmente uma 

comparação com as histórias do cinema, ao aproximar o cinema de animação de outras 

práticas como o cartoon ou o mural e o graffiti, particularidades como a questão da 

exibição ficam à vista. Tal necessidade constante de uma reflexão apoiada nas 

especificidades do cinema de animação só existe porque, fazer uma análise das 

representações da identidade nacional nele representadas implica um confronto 

constante com as várias camadas da sua linguagem e que não encontra semelhança 

numa análise isolada do argumento, da música, ou até do desenho (ou qualquer outra 

componente técnica que sirva de ponto de partida para a construção visual).  
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