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REPRESENTAR A HISTÓRIA. 

POTENCIAL E LIMITES DO DOCUMENTÁRIO HISTÓRICO NA 

DIVULGAÇÃO DO PASSADO 

Ansgar Schaefer

PALAVRAS-CHAVE: Documentário histórico; Teoria do Documentário; Imagens de 

Arquivos; Guerra Colonial; Historiografia-Historiofotia; Propaganda Colonial.

RESUMO: Este estudo pretende investigar as diversas modalidades que caracterizam o 
documentário histórico: quais as formas de representação da história através do 
documentário? De que forma o documentário histórico como género cinematográfico 
reproduz modelos narrativos associados à escrita da história? Qual o seu potencial e 
quais as suas limitações no que concerne à elaboração, pensamento e divulgação da 
história? Constituem, os filmes documentários, novos objectos de saber? Constituirão 
um real contributo para a historiografia?

Enquanto na primeira parte se pretende determinar os principais parâmetros em que se 
baseia a teoria e a práxis do documentário, a segunda é inteiramente dedicada a uma 
análise sincrónica e diacrónica de um conjunto de documentários históricos produzidos 
em Portugal sobre a fase inicial da Guerra Colonial em Angola.

Escolhemos este período chave da história contemporânea portuguesa devido à 
importância do evento não só para o regime político da altura como para toda a 
sociedade portuguesa. Da eclosão das hostilidades num teatro de guerra a cerca de 
10.000 quilómetros de distância do continente, resulta para o governo uma tarefa 
principal: explicar à população portuguesa “por que nos batemos em Angola", como 
indica o título de uma exposição organizada em Agosto de 1961 pelo Secretariado 
Nacional de Informação. Deste problema base resultou uma enorme cobertura mediática 
não só nos diversos órgãos da imprensa, como também na rádio e na recém constituída 
Radiotelevisão Portuguesa.

Constituímos para a nossa análise um corpo de cinco filmes documentais, dois dos quais 
produzidos no período anterior ao 25 de Abril e três no período posterior. Ambos os 
grupos estão, no entanto, ligados por um elo central: os documentários históricos 
produzidos na actualidade sobre o período em causa, por regra, fazem uso das imagens 
que integram estes dois filmes de propaganda colonial e militar, Angola — Decisão de 
Continuar e Nambuangongo — A Grande Arrancada. Este facto, permite-nos uma 
comparação diacrónica da reutilização destes imagens sob a perspectiva das mudanças 
que ocorrem no seu significado dentro de novos contextos. A determinação das 
continuidades e das fracturas na forma e no conteúdo que caracterizam os 
documentários será objecto da nossa análise.

Partindo do postulado de que as formas cinematográficas são formas de pensamento tão 
válidas como as formas textuais, procura-se demonstrar com este estudo que o 



contributo do filme documentário para a construção da história pode ser tão válido 
como o instrumento tradicional da historiografia, o texto escrito. Considerando o seu 
papel na “divulgação do passado”, este estudo procura reflectir sobre a maneira como as 
formas audiovisuais da historiografia contribuem para moldar a memória histórica e 
quais os problemas que podem suscitar.



Representing History. 
The Potential and Limitations of Historical Documentaries for Conveying the Past 

Ansgar Schaefer

KEYWORDS: Historical Documentaries; Archive Footage and its usage; Portuguese 
Colonial War, Historiography-Historiophoty; Portuguese Colonial Propaganda.
ABSTRACT: This study aims to analyse the various formats characterising the 
historical documentary: in just what way does history get represented through 
documentaries? How does the historical documentary as a film genre reproduce the 
narrative models associated with the writing of history? What is its potential and what 
limitations exist regarding reflecting, thinking and disseminating history? Do 
documentary  films themselves constitute new objects of research? Furthermore, can 
they ever make a real contribution to historiography?
While the first section seeks to determine the main parameters to documentary theory 
and praxis, the second focuses entirely on a synchronic and diachronic analysis of a 
series of historical documentaries produced in Portugal about the initial phase of the 
Colonial War in Angola. 
We chose this key  period in contemporary Portuguese history due to the sheer 
importance of the event not only to the political regime then in power but also to 
Portuguese society as a whole. The outbreak of war in a land some 10,000 kilometres 
from mainland Portugal posed a difficult problem to the government: how to explain to 
and convince the Portuguese population about the reasons and the need to go to war in 
Angola? This challenge resulted in mass media coverage not only in the various organs 
of the printed press but also on radio and the recently  launched Portuguese television 
channel.
For our analysis, we chose a total of five documentary films:, two produced before the 
1974 revolution and three of them decades later. Both groups of films are, nevertheless, 
connected by a central link: as a rule, any historical documentary produced on this 
period makes recourse to images from two propaganda films Angola - Decisão de 
Continuar and Nambuangongo - A Grande Arrancada. This enables a diachronic 
comparison of recourse to this footage from the perspective of changes in their meaning 
leveraged by their new contexts. Questioning the continuities and fractures in form and 
content featured in these documentaries constitutes the subject of our analysis .
Starting out from the premise that cinematic forms encapsulate forms of thought as 
valid as textual forms, this study  endeavors to demonstrate how the documentary film 
contribution to constructing history proves as valid as the more traditional instrument of 
historiography, the written text. Considering the role of documentaries in terms of their 
"disclosure of the past", this study  furthermore reflects on the way  audiovisual forms of 
historiography contribute towards shaping historical memory and what potential 
problems may ensue.
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Introdução 

The Problem with the historic documentary is:
they are always too late!

Albert Maysles

 Considerações prévias

 A ideia para o presente estudo, Representar a História. Potencial e Limites do 

documentário histórico na divulgação do passado, surgiu no contexto da minha 

colaboração na investigação e produção do documentário Natureza Morta.1  O filme, 

dedicado ao período do Estado Novo em Portugal e realizado por Susana de Sousa Dias, 

nasceu da experiência da realizadora nos arquivos e espólios da época, mais 

particularmente da sua confrontação com as fotografias dos rostos dos presos políticos 

constantes nas fichas individuais do Registo Geral de Presos e nos “álbuns de 

reconhecimento” existentes no arquivo da PIDE/DGS. O filme tem três características 

principais: não inclui qualquer discurso verbal, para além de um pequeno texto de 

contextualização histórica no início, e não segue uma cronologia estrita, não 

identificando as personagens, nem os locais onde ocorrem as acções apresentadas. Estas 

características decorrem dos princípios fundadores do filme que assentam numa 

reflexão mais vasta da autora sobre a imagem de arquivo.2

1

1 Produção Kintop e AMIP em associação com ARTE France „La Lucarne“, 72 min., p&b e cor, 2005.
2 Cf. Susana de Sousa Dias de Macedo, Abrir a História: Imagem de Arquivo e Movimento desacelerado, 

dissertação de doutoramento, Universidade de Lisboa, 2014; Do Inventário à Invenção: Cinema, 
Arquivo, Memória, dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa, 2005.



 Apesar de um notável sucesso internacional3, a recepção em Portugal foi mista. 

À parte várias críticas positivas, que situaram o filme no contexto de uma nova 

consciência das imagens destacando a sua dimensão meta-cinematográfica4, houve 

comentários de teor bastante negativo. Uma das mais violentas reacções provocadas 

pelo filme encontra-se expressa num texto de Rodrigues da Silva que refere que 

Natureza Morta «não documenta coisa nenhuma», criticando a ausência de 

contextualização, a inexistência de texto ou voice-over e de uma montagem por ordem 

cronológica, referindo inclusivamente a ausência de objectivo pedagógico e 

documental. 5  Uma outra crítica, de Jorge Leitão Ramos, toca os mesmos pontos: para 

este crítico, sendo a obra “privada de todo e qualquer texto, seja escrito, seja oral, a 

significação do que é mostrado não tem especificidade. Não tem sequer cronologia 

(...)”. Leitão Ramos finaliza a sua crítica com a exclamação: “[Natureza Morta é] tudo o 

que um documentário não deve ser”.6 

 Assinalável é o facto de tanto as críticas que defendem o filme como as que o 

atacam, usarem um ponto comum nas suas argumentações: o questionamento da 

categorização de Natureza Morta como documentário.

 A partir deste veredicto, nasceu em mim a vontade de investigar, de forma 

sistemática, o que se entende por “documentário” e, mais concretamente, em que 

parâmetros assentam as suas definições no âmbito da teoria do cinema. Dentro deste 

vasto campo, interessou-me particularmente examinar as modalidades que caracterizam 

o documentário histórico e as questões daí advindas. Quais as formas de representação 

da história através do documentário? De que forma este género cinematográfico 

reproduz modelos narrativos associados à escrita da história? Qual o seu potencial e 

quais as suas limitações no que concerne à elaboração, ao pensamento e à divulgação da 

história? Constituem, os filmes documentários, novos objectos de saber? Constituirão 

um real contributo para a historiografia?

2

3  O filme, galardoado nacional e internacionalmente, tem sido exibido por todo o mundo. Tem sido, 
igualmente, alvo de estudos académicos.

4  Cf. por exemplo, João Mário Grilo, «A Exorcista», in Revista Visão,  8 de Junho de 2006 e Manuel 
Cintra Ferreira, «Natureza Morta», in Semanário Expresso, 3 de Junho de 2006.

5 Rodrigues da Silva, «Venha o Diabo e Escolha...», in Jornal das Letras Artes e Ideias,  24 de Maio de 
2006.

6 Jorge Leitão Ramos, «Natureza Morta», in Semanário Expresso, 27 de Maio de 2006.



 Partindo do postulado de que as formas cinematográficas são formas de 

pensamento tão válidas como as formas textuais, procura-se demonstrar, ao longo desta 

dissertação, que o contributo do filme documentário para a construção da história pode 

ser tão válido como o instrumento tradicional da historiografia, o texto escrito. Para 

tanto, vamos além do campo das problemáticas tradicionais, que abordam o filme na sua 

dimensão de “fonte histórica”, para encará-lo como potencial forma de “escrita da 

história” em grau equivalente ao dos textos escritos.

 Considerando o seu papel na “divulgação do passado”, a nosso ver de maior 

amplitude que as formas tradicionais de escrita da história, e o seu consequente impacto 

na memória colectiva, importa ver de que maneira as formas audiovisuais contribuem 

para moldar a memória histórica e quais os problemas que podem suscitar. 

 Na verdade, apesar de ser quase tão antigo quanto o próprio cinema, o 

incremento do documentário histórico está directamente ligado ao aparecimento da 

televisão através da qual, ao longo das últimas duas décadas, alcançou uma posição 

sólida devido às taxas de audiências que acompanham as suas emissões.7  Para além 

disso, o avanço tecnológico verificado ao longo da última década na área da difusão, 

nomeadamente a disponibilização virtual de conteúdos audiovisuais em plataformas 

como o VOD ou a Internet, não só veio multiplicar exponencialmente a disponibilização 

de conteúdos documentais como resolveu, simultaneamente, uma das maiores 

desvantagens do formato: a sua recepção momentânea. Se na difusão através dos meios 

tradicionais, como a sala de cinema ou a emissão televisiva, o acesso estava, por norma, 

restrito a emissões esporádicas, a instituição das novas plataformas facilita uma 

acessibilidade prolongada, promovendo e facilitando possibilidades de visionamento já 

abertas pelas cassetes vídeo e pelo DVD. A hipótese de acesso e visionamento em 

qualquer altura, a possibilidade de ver e rever qualquer momento do filme, torna-o tão 

acessível como o meio tradicional de divulgação da história, o texto escrito em formato 

de livro ou revista. 

 Quem inicia uma reflexão sobre a natureza do documentário histórico, todavia, 

constata que, apesar da sua presença, a abordagem teórica dos seus fundamentos é 

3

7  Veja-se, a título de exemplo, a recepção da série Apocalipse (2009), em seis partes, realizada por 
Isabelle Clarke e Daniel Costelle, que teve perto de seis milhões de espectadores.



escassa. O estudo que agora empreendemos, Representar a História. Potencial e Limites 

do Documentário Histórico na Divulgação do Passado, procura contribuir para 

colmatar esta lacuna.

         Estado da Arte

 No universo da academia, um dos principais historiadores que abriu o campo da 

utilização de filmes como documentos na investigação histórica foi Marc Ferro: 

“Pourtant, lorsque fut avancée, à l'aube des années dix-neuf cent  soixante, l'idée 
d'étudier les films comme des documents et  de procéder ainsi à une contre-analyse 
de la société, l'ordre universitaire s'émut. Il n'était  alors d'histoire notamment que 
quantitative : « Fais-le, mais n'en parle pas », me conseillait Fernand Braudel; « 
Passez d'abord votre thèse », croyait  bon d'ajouter Pierre Renouvin. Aujourd'hui, le 
film a droit de cité dans les archives comme dans les recherches.”8

 Marc Ferro, vendo no cinema uma natureza dupla, ou seja, como documento 

histórico e como agente de história, defendia já na época uma investigação que visasse a 

exploração de toda a informação contida nas imagens. Numa entrevista, posteriormente 

publicada sob o título À propos d'histoire parallèle, Ferro explicava o potencial 

informativo de uma imagem através do exemplo de um plano de tanques russos filmado 

na frente leste durante a última fase da 2.ª  Guerra Mundial. Ferro alegava que uma 

simples contagem desses tanques teria bastado para provar aos alemães a superioridade 

militar soviética:

“C'est mieux qu'une statistique. Si je vous dis que les Russes ont produit  deux ou 
trois fois plus d'avions, de canons et de chars que les Allemands, vous ne me 
croirez pas. Là vous faites foi à ce que je dis. Tout  d'un coup, une information 
statistique qui n'était pas crédible le devient.” 9

 Apesar de Marc Ferro diagnosticar, em 1993, mudanças fundamentais no âmbito 

académico no que respeita à importância atribuída ao cinema, as obras publicadas por 

historiadores sobre temáticas relacionadas com o cinema têm-se focado sobretudo na 

área da ficção. Esta tendência é tanto mais notória quanto, sobretudo ao longo das 

4

8  Marc Ferro, «L' Empire de l' Image», Cinéma et Histoire. Nouvelle édition refondue, Paris, Éditions 
Gallimard, 1993, p. 11. 

9  Marc Ferro,  «À propos d' histoire parallèle», Cinéma et Histoire. Nouvelle édition refondue,  Paris, 
Éditions Gallimard, 1977, p. 121.



últimas duas décadas, a literatura dedicada à teoria do documentário se tem multiplicado 

exponencialmente. Autores como Erik Barnouw, Michael Renov, Bryan Winston, Carl 

Platinga, Bill Nichols, François Niney, Stella Bruzzi e muitos outros, com cujas obras 

teremos oportunidade de dialogar ao longo deste estudo, rastreiam as questões 

principais que se encontram na base das problemáticas relacionadas com o 

documentário, apenas esporadicamente tocando o campo histórico. Excepção seja feita 

para François Niney, cuja obra tem abordado sistematicamente a problemática da 

imagem de arquivo e a prova pela imagem.

 Assim sendo, a reflexão teórica sobre o documentário histórico por parte dos 

historiadores continua escassa. Para além das obras de Christian Delage e muito 

particularmente Sylvie Lindeperg10, e agora mais recentemente Laurent Véray 11, 

destaca-se sobretudo a tese de doutoramento do historiador sueco David Ludvigsson. 

No seu trabalho The Historian-Filmmaker's Dilemma. Historical Documentaries in 

Sweden in the Era of Hager and Villius, Ludvigsson debruça-se sobre a forma como a 

História é «comunicada» em documentários históricos tendo por base sobretudo a obra 

de Olle Haeger e Hans Villius, dois realizadores suecos doutorados em História, que, 

desde a década de sessenta, realizaram e produziram mais de 200 documentários 

históricos. Da sua análise, Ludvigsson conclui que autores de documentários históricos 

com formação académica em História procuram “seguir as regras dos historiadores”. 

Por outras palavras, irão privilegiar sempre considerações cognitivas sobre aspectos de 

natureza moral e estética. Para este autor são as obras ficcionais e não os documentários 

históricos que alcançam um maior impacto sobre o público, por serem o género de 

filmes que melhor permite ao espectador o acesso «integral» ao passado. Daqui resulta 

um dilema: o realizador dum documentário histórico ou procura dar resposta às 

expectativas criadas pelo próprio meio audiovisual ou segue a sua formação de 

historiador dando prioridade aos elementos cognitivos.  

5

10  Cf. Christian Delage e Vincent Guigueno, L’historien et le film, Paris, Gallimard, 2004; Sylvie 
Lindeperg, Clio de 5 à 7: les actualités filmées de la Libération: archives du futur, Paris, CNRS, 2000; 
Sylvie Lindeperg, Les Écrans de l’Ombre: La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français 
(1944-1969), Paris, CNRS Éditions, 1997; Sylvie Lindeperg,  Nuit et Brouillard. Un film dans l'histoire, 
Paris, Odile Jacob, 2007 e Sylvie Lindeperg, La voie des images. Quatre histories de tournage au 
printemps-été 1944, Paris, Verdier, 2012.

11  Cf. nomeadamente a última publicação de L.  Veray: Laurent Véray, Les images d'archives face à 
l'histoire. De la conservation à la création, Chasseneuil-du-Poitou/Paris, Éd. scérén, cndp-crdp, 2011.



 Mais raros do que a nível internacional, são os estudos nacionais que se focam no 

relacionamento complexo entre a História e o Documentário. Na verdade, mesmo em 

relação à temática do documentarismo, são poucas as obras a salientar. Um dos 

primeiros trabalhos sobre o documentário em Portugal foi um texto escrito por M. Félix 

Ribeiro, em 1973. Neste texto, o autor traça o percurso do documentário em Portugal 

desde finais do século XIX, listando os principais filmes produzidos ao longo das 

décadas. Contudo, Félix Ribeiro não se debruça sobre o próprio conceito do 

documentário. Também o ensaio de Luís de Pina Documentarismo Português, publicado 

quatro anos mais tarde, limita-se a uma listagem das obras, incluindo, no entanto, as 

alterações verificadas no universo documental a partir da década de sessenta com um 

especial destaque para a vasta produção documental na sequência do 25 de Abril de 

1974. 

 Em 1982, é dada à estampa a obra Cinema Documental. História, Estética e 

Técnica Cinematográfica, da autoria de Manuel Faria de Almeida. Apesar do título 

alusivo, não se trata de nenhum trabalho de reflexão sobre o documentário, mas antes de 

uma colectânea que reúne diversos textos do autor sobre o cinema entre os quais textos 

sobre desenhos animados, o mundo televisivo, a linguagem cinematográfica, 

especificidades técnicas de câmaras de filmar bem uma história resumida do 

documentário em Portugal, no contexto da qual o realizador de Catembe dá um retrato 

devastador: 

"... há muita gente inculta a fazer documentários exclusivamente para regalo da 
própria bolsa e sem um mínimo de preparação; muitos documentários que vimos 
nos cinemas (hoje as salas de cinema quase não nos mostram documentários) são 
mais um atentado à cultura do que propriamente contributos para o enriquecimento 
do espírito.”12

 Há vários aspectos nas poucas páginas de Faria de Almeida sobre o 

documentarismo dignos de serem referidos; em primeiro lugar, o relacionamento entre 

palavra e imagem nos documentários portugueses. Partindo da premissa de que “a 

narrativa visual é, [...] , sobretudo a imagem”, o autor conclui que “a palavra é, na maior 

partes das vezes, um acessório dispensável”. Critica os documentários portugueses 

produzidos até essa altura por darem uma predominância à palavra sendo até mais “um 
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discurso (oral) vagamente ilustrado do que um filme completado por palavras 

absolutamente indispensáveis”.13  Em segundo lugar, salienta a importância da 

«actualidade da forma» para o público. Para Faria de Almeida, o documentário em 

Portugal não acompanhou a modernização constante que caracteriza o cinema e a 

narrativa fílmica de modo que o público que vai ao cinema e vê “um «ronceiro» 

documentário à maneira antiga (embora tratando um qualquer tema dos nossos dias)” 

reage com “um mal-estar que, não raro, degenera em largos risos e troças”.14 

Finalmente, salienta a crescente importância da televisão para a historiografia: “os 

futuros historiadores vão ter que começar a registar nos seus ficheiros os filmes (vídeos) 

documentais que a televisão for exibindo. É que o futuro está somente aí.”15

 Apesar destas observações serem escassas, a sua relevância é enorme. Na 

realidade, elas resumem três aspectos fundamentais que ao longo do nosso estudo 

voltaremos a encontrar: o binómio palavra - imagem, o impacto da organização formal 

do filme sobre o espectador e a questão da relevância do documento audiovisual para a 

historiografia. 

 Dezassete anos mais tarde, é publicado o livro O Filme Documentário16 da autoria 

de Manuela Penafria, a primeira obra monográfica portuguesa dedicada à teoria do 

documentário. A obra, uma publicação em formato de livro da tese de mestrado da 

autora, reflecte bem o grau de dificuldade enfrentado por quem se propõe definir o 

conceito do documentário; como afirma a autora: “há apenas a certeza da dificuldade de 

marcar o campo de acção deste filme [sic]”.17  Ao longo da obra, contudo, o leitor 

esbarra com uma série de contradições. Se, por um lado, o documentário é apresentado 
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13 Idem, p. 10.
14 Idem, p. 11.
15 Idem, p. 31.
16  Manuela Penafria, O Filme Documentário,  Lisboa, Edições Cosmos, 1999. Do mesmo ano data 

também um texto de José Manuel Costa em que este se debruça sobre a ausência de um movimento de 
documentaristas que tivesse acompanhado a evolução internacional do género ao longo das décadas 40 
a 60. Finalmente questiona-se quando nasceu «o documentário português». Para este autor o 
nascimento do documentarismo português não ocorreu na sequência da revolução de 1974, apesar do 
um impulso notável,  pois “foi menos original do que a melhor ficção da altura”. José Manuel Costa 
data o seu nascimento em meados da década de noventa com a chegada de uma nova geração de 
realizadores “que via no documentário um desafio em si e não, essencialmente, um terreno de 
passagem”, Jose Manuel Costa, «Questões do Documentário em Portugal», Portugal: Um Retrato 
Cinematográfico. Portugal: A Cinematographic Portrait, Nuno Figueiredo e Dinis Guarda, Lisboa, 
Número - Arte e Cutura, 2004, p. 141.

17 Manuela Penafria, O Filme Documentário, op. cit., p. 30. 



ao leitor como “registo do que é e acontece”, razão pela qual “constitui uma fonte de 

informação para o historiador e para todos os que pretendem saber como foi e como 

aconteceu18” , a autora, em local posterior, defende a posição de Bill Nichols de que “o 

mundo não é reproduzido mas sim representado”19. Para Penafria dois elementos são 

essenciais para um documentário, «o registo in loco» e «o ponto de vista»; este último 

seria “o denominador comum presente em todos os filmes e que encontramos ao longo 

da sua história.”20

  A nosso ver, uma das principais fragilidades dessa obra reside no facto de querer 

explicar o documentário através das características da sua produção, contrastando-as 

com a produção de obras ficcionais. Esta abordagem não pode trazer o resultado 

desejado, uma definição inequívoca de documentário, uma vez que ignora o frequente 

recurso desta modalidade cinematográfica a elementos típicos das obras ficcionais, 

como se verificará no nosso estudo. Ao utilizar o argumento de que: “na ficção os 

actores movem-se em cenários construídos para o efeito e actuam de acordo com o 

perfil da personagem que representam”, a autora acaba, inadvertidamente, por excluir a 

primeira grande manifestação do documentário Nanook of the North, de Robert J. 

Flaherty deste campo, caíndo esta obra, de acordo com a categorização da autora, na 

gaveta da ficção. Como é sabido, não só o igloo que constituía o cenário para a 

filmagem da vida familiar dos esquimós foi criado propositadamente para as filmagens, 

como a sua construção só se fez pela metade, de modo a permitir a entrada da luz 

necessária para as filmagens. O casal protagonista não existia para além das filmagens e 

Nanook, o herói do filme, na realidade, chamava-se Allakariallak. 

 Também a segunda característica, a da “recolha de material in loco”, que a 

autora eleva ao estatuto de constituir “o princípio absoluto do documentário, ou seja, 

tem de estar sempre presente num documentário”21, retira do mundo do documentário 

algumas das suas obras primas, nomeadamente todos os filmes exclusivamente criados 
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na mesa de montagem, os chamados “filmes de compilação”.22 Finalmente o critério do 

«ponto de vista» “que o autor das imagens exerça”, não nos surge como critério de 

distinção para entendermos melhor o que significa um documentário sobretudo se é este 

o critério destinado a diferenciar o documentário de outras formas não ficcionais. Na 

sua tese de doutoramento, a autora reconhece em relação à sua publicação anterior que 

“não chegámos a uma definição” advertindo, no entanto, ter chegado “a uma 

demarcação capaz de lhe garantir autonomia perante outros filmes”. O trabalho é assim 

entendido não como “um ponto de chegada, mas um ponto de partida”.23

 Entretanto, foram escritas várias teses de mestrado que abordam o tema. 

Referimos a de Cláudia Silvestre que visa com o seu estudo “tentar perceber que 

documentários ganham visibilidade na televisão”. O trabalho que avança para uma 

análise de vários documentários exibidos pela RTP 2 peca, porém, por um problema 

principal. Ao orientar-se demasiado pelo trabalho de Manuela Penafria, a autora acaba 

por adoptar no seu trabalho as mesmas fragilidades por não conseguir definir de forma 

satisfatória o que é que, afinal, torna um filme em documentário. Finalmente, a análise 

que faz de obras portuguesas com “expressão na televisão” favorece uma abordagem 

predominantemente formal de aspectos tão importantes como «discurso», 

«representação», «estilo» e «técnica» sem explicar o impacto dos mesmos sobre o 

conteúdo dos filmes analisados. 

 Em 2001 chega ao prelo o volume O Cinema sob o Olhar de Salazar.24  Sob a 

coordenação de Luís Reis Torgal, a obra reune textos das áreas de História, Cinema ou 

Teoria da Comunicação com o objectivo de questionar as relações entre o Cinema e a 

História para entender, desta forma, “a polissemia desse processo e os complicados 

problemas que ele supõe”.25  Com base na dicotomia de Ferro, do cinema como 

documento histórico e como agente da história, Torgal frisa, no seu ensaio introdutório, 

o papel decisivo do historiador na descodificação da imagem: “se o historiador não 
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22 Usamos a terminologia de Jay Leyda que em 1964 cunhou o termo; cf. Jay Leyda, Films beget Films. 
Compilation Films from propaganda to Drama, London, George Allen & Unwin Ldt., 1964.

23  Manuela Penafria, O Documentarismo do Cinema – Uma reflexão sobre o filme documentário, Tese 
submetida à Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior para obtenção do grau de 
Doutor em Ciências da Comunicação, Covilhã, 2005, p. 1.

24 «O Cinema sob o olhar de Salazar», coord. Luís Reis Torgal, Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2001.
25 Idem, p. 14.



«desconstruir» a imagem, não a procurar descrever e interpretar criticamente, ela é tão-

só «uma imagem» e não uma fonte da história que, como todas as outras fontes, precisa 

de ser objecto de um estudo atento, com algumas ou muitas palavras ou ideias”.26

  Um dos artigos mais relevantes desta colectânea para o nosso estudo é o texto de 

Heloísa Paulo, O documentarismo cinematográfico: linguagem da sociedade e 

instrumento para o historiador sobre o documentarismo. Plenamente consciente da 

natureza discursiva do documentário a historiadora alerta, logo de início, para o risco 

associado à utilização do documentário como fonte: “o historiador deve abster-se da 

ideia de «fidelidade» ao real, traduzida na produção documental, sem, contudo, deixar 

de lado a possibilidade de utilizar o documentarismo como fonte fidedigna da 

realidade”.27 Sendo o discurso produzido pelo filme “uma construção ideológica a partir 

de imagens reais, que, por sua vez, podem oferecer uma outra leitura, paralela ao relato 

introduzido pelas técnicas de montagem e selecção de imagens”, cabe aos historiadores, 

que pretendem usar o documentário como fonte, a difícil tarefa “de sabermos o que 

queremos «ver» nas imagens: se a leitura feita pelo cineasta, que revela uma visão da 

sociedade e da época, ou se a captação de momentos que são inseridos em cena, a 

despeito das intenções primeiras daquele que filma”.28  Para Paulo a importância das 

imagens reside tanto no “retrato que uma época faz de si mesma” e como “possibilidade 

de analisarmos a forma através da qual os seus contemporâneos a vêem”.29 

 Uma das monografias mais relevantes para o nosso estudo é no entanto, a obra de 

Jorge Seabra África Nossa. O império colonial na ficção cinematográfica portuguesa 

1945-74.30  Originalmente concebido como tese de Doutoramento na área de História 

Contemporânea31, o trabalho aborda a relação entre o cinema e a história. Seabra inicia 

o seu estudo com um detalhado levantamento da discussão da problemática, apontando 
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28 Idem, p. 93.
29 Idem, p. 96.
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Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011. 
31 Jorge Seabra, África Nossa. O império colonial na ficção cinematográfica portuguesa 1945-74. Volume 

1, Dissertação de doutoramento em História, Especialidade em História Contemporânea, Faculdade de 
Letras. Universidade de Coimbra, 2007.



para a “atitude de secundarização” à qual o filme está sujeito na historiografia quando 

comparado com outro tipo de fontes. Para o autor, esta atitude carece de qualquer 

fundamento uma vez que: “os inconvenientes científicos que se apontam à imagem 

fílmica, nomeadamente a sua falta de objectividade e a manipulação de que é objecto, 

estão igualmente presentes em outros tipos de documentação.”32 Como explica o autor, 

houve três objectivos que o orientaram nesta reflexão entre a história e o cinema: 

“Credibilizar o filme enquanto fonte histórica, discutir algumas especificidades do 

cinema como território do historiador, e abrir algumas perspectivas ao nível da análise 

fílmica”.33  A importância da obra de Seabra, no contexto do nosso trabalho, não se 

limita apenas à temática em causa. Igualmente importante foi a metodologia escolhida, 

apesar de este autor ter, como objecto da análise, obras de ficção. Seabra salienta que 

eleger “o filme e o cinema como objecto da história” significa a obrigatoriedade de 

analisar “a fonte primária – a película- [...] através dela própria, da sua linguagem, e não 

por intermédio das fontes secundárias”34, uma abordagem que nos moverá na segunda 

parte deste estudo.

 Metodologia

 O presente estudo é composto por duas partes relativamente autónomas: 

enquanto a primeira visa determinar os principais parâmetros em que se baseia a teoria e 

a práxis do documentário, a segunda é inteiramente dedicada a uma análise de um 

conjunto de documentários históricos produzidos em Portugal sobre a fase inicial da 

Guerra Colonial em Angola.

 Dada a complexidade da própria definição do termo «documentário», a nossa 

investigação começa por este ponto. Os vários subcapítulos desta parte visam uma 

aproximação ao termo a partir de três vias: etimológica, histórica e teórica. Assim, num 

primeiro momento, o termo será abordado através da sua etimologia. Num segundo, 

11

32 Idem, p. 33.
33 Idem, p. 103.
34 Idem, p. 104.



destaca-se a génese e os contornos que esta modalidade cinematográfica veio a adquirir 

ao longo das primeiras três décadas do século XX até se configurar num formato 

padronizado, dominante ainda na actualidade. Assim, numa tentativa de aprofundar o 

entendimento do termo, examinamos, ainda que de forma breve, a prática do 

documentarismo dos anos vinte pela sua importância na modelação e entendimento 

desta modalidade cinematográfica. Enquanto realizadores como Dziga Vertov, Flaherty 

e Esfir Shub criaram documentários que eram simultaneamente experiências formais e 

estéticas, John Grierson e o seu documentary movement estabeleceram com os seus 

filmes um cânone que ao longo das décadas seguintes iria dominar a prática do 

documentarismo e predefinir junto do público uma expectativa acoplada ao 

documentário em geral: a do documentário como meio de instrução intelectual e social. 

Analisa-se, finalmente, como este se replicou igualmente em Portugal, tanto antes como 

depois da revolução do 25 de Abril de 1974. 

 O terceiro momento do primeiro capítulo destina-se a abordar o campo das 

tentativas de definição do termo documentário no contexto da teoria do cinema e, mais 

recentemente, dos estudos de documentário. Com base nos aspectos tipológicos do 

documentário, nomeadamente nos seis modos do documentário segundo Bill Nichols, e 

na modificação das expectativas do público actual em relação ao mesmo, esta parte tem 

por objectivo mostrar como a vertente da verdade se configurou a partir da segunda 

metade do  século XX, não só enquanto eixo compreensivo mas também enquanto 

característica dominante de qualquer produção audiovisual ou cinematográfica que se 

autodesigna ou é designada por documentário. Através de uma breve referência ao  

Documentary Scandal  que abalou a imprensa inglesa em 1998 mostraremos como o 

elemento da manipulação do evento pro-fílmico destinado a aumentar a componente 

dramática de um documentário deixou de ser aceite pelo público. Ou seja, as qualidades 

que fizeram com que Nanook of the North, de Robert Flaherty marcasse o início do 

documentário como novo paradigma cinematográfico, em finais do século XX, tinham-

se tornado inaceitáveis.

 Pretende-se, com a análise por meio destas três vias, expor as questões 

históricas, teóricas, mas sobretudo epistemológicas que a questão da definição do termo 

levanta.
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 Partindo de uma das questões centrais do nosso estudo — o que torna um 

documentário em documentário histórico? —, o segundo capítulo centra-se na 

especificidade deste subgénero. Neste contexto, rastreiam-se os diversos argumentos 

apresentados num debate lançado e publicado pela revista The American Historical 

Review, na década de oitenta, dedicado à possibilidade de «escrever» a História em 

suporte fílmico/audiovisual. O conjunto destes textos fundadores ajudar-nos-ão no 

trabalho interpretativo a desenvolver na segunda parte deste estudo. Na conclusão deste 

capítulo avançamos para uma definição operatória daquilo que entendemos por 

documentário histórico.

 O terceiro e último capítulo desta primeira parte é dedicado à aferição de uma 

série de elementos presentes no documentário histórico. Distinguindo entre os 

elementos discursivos e os elementos visuais, interrogamo-nos sobre a forma como se 

desenvolveram determinadas práticas discursivas verbais (narração em voice-over, 

entrevistas, etc.) e visuais (imagens de arquivo, filmagem de entrevistas ou nos locais 

em causa etc.), indissociáveis da prática na produção de um documentário histórico, e 

sobre as eventuais repercussões das mesmas sobre os conteúdos veiculados.

 Terminamos a primeira parte deste estudo com um panorama das variáveis 

cinematográficas a ter em consideração quando analisamos uma imagem de arquivo. Ao 

contrário da crença de que estas são testemunhas oculares do passado, de carácter 

objectivo, as imagens de arquivo têm de ser vistas na sua complexidade e enquanto 

construção cinematográfica com toda a subjectividade inerente à sua captação 

(distância, ângulo de filmagem, etc.) e dentro de um contexto de produção específico. 

Esta parte fornecer-nos-á o instrumentário indispensável ao trabalho analítico e 

interpretativo a desenvolver na segunda parte deste estudo. 

 A segunda parte é constituída por uma análise sincrónica e diacrónica de 

documentários históricos produzidos em Portugal sobre o período inicial da Guerra 

Colonial em Angola. Escolhemos este período chave da história contemporânea 

portuguesa devido à importância do evento não só para o regime político da altura como 

para toda a sociedade portuguesa. Da eclosão das hostilidades num teatro de guerra a 

cerca de 10.000 quilómetros de distância do continente, resulta para o governo uma 

tarefa principal: explicar à população portuguesa “por que nos batemos em Angola", 
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como indica o título de uma exposição organizada em Agosto de 1961 pelo Secretariado 

Nacional de Informação. Deste problema base resultou uma enorme cobertura mediática 

não só nos diversos órgãos da imprensa, como também na rádio e na recém constituída 

Radiotelevisão Portuguesa. Mas não só a RTP registava imagens dos acontecimentos 

nas antigas colónias. Também o próprio exército português efectuava diversas 

reportagens fotográficas e filmagens nos locais em causa através dos seus Serviços 

Cartográficos. Acresce que datam da mesma altura algumas reportagens realizadas por 

equipas estrangeiras, imagens essas às quais nos dedicaremos na nossa análise 

respeitante à série A Guerra, de Joaquim Furtado

 Constituímos para a nossa análise um corpo de cinco filmes documentais, que de 

acordo com o período da sua produção, ou seja, no período pré- ou pós-25 de Abril, 

serão abordados em dois capítulos diferentes. Assim, no primeiro capítulo da segunda 

parte deste estudo, analisaremos os dois documentários mais paradigmáticos do período 

pré-25 de Abril, mais especificamente, do início da guerra colonial: Angola - Decisão de 

Continuar e Nambuangongo - A Grande Arrancada. Cabia a estes dois filmes, 

realizados ou por encomenda do próprio Secretariado Nacional de Informação (SNI) ou 

pela estação televisiva estatal, uma função principal: fazer propaganda, junto da 

população de Portugal continental, para a manutenção da presença portuguesa em 

Angola. Daí surge uma questão central para a nossa análise: como se manifesta esta 

função propagandística nos discursos visuais e verbais de ambos os filmes? A resposta a 

esta questão constituirá uma base indispensável aos usos posteriores das imagens e sons 

que integram ambos os filmes. Assim, iniciaremos a abordagem a cada um destes dois 

documentários por uma análise estritamente formal, segmentando cada filme em 

sequências e planos, metodologia esta que será igualmente seguida no capítulo 

destinado aos filmes datados do período pós-25 de Abril. Se a identificação de 

sequências nos permite um melhor entendimento da organização formal de cada 

documentário, a segmentação em planos resolve um dos principais problemas da 

utilização de filmes como fontes históricas, nomeadamente o de “desenvolver uma 

forma de citação da fonte fílmica que respondesse aos objectivos de rigor que se 

colocam a qualquer pesquisa científica”35, como salienta Jorge Seabra na sua 
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dissertação de doutoramento O império colonial na ficção cinematográfica portuguesa 

1945-74. O facto de no caso do documentário Angola - Decisão de Continuar existirem 

várias versões com o mesmo título, reforçou o nosso objectivo inicial de “partir da 

imagem, das imagens” não entendendo-as apenas como “ilustração, confirmação ou 

desmentido” do discurso verbal, mas para ir mais longe, procurando tanto a informação 

visível, como aquela que se esconde na imagem, razão pela qual se encontram 

associadas, ao texto deste estudo, imagens dos planos referidos. Pretende-se, desta 

forma, facilitar a compreensão da argumentação. A confrontação das informações 

denotadas pelas imagens com o discurso verbal que as acompanha, assim como a 

comparação das duas versões do documentário Angola - Decisão de Continuar 

analisadas, ajudar-nos-á a entender melhor o modo de operação da propaganda de 

guerra do Estado Novo. Tendo presente a questão da construção da memória histórica, 

terminaremos o primeiro capítulo com um breve panorama da recepção do filme na 

altura da sua exibição.

 A segunda obra analisada neste capítulo, o documentário Nambuangongo - A 

Grande Arrancada distingue-se formalmente do filme anterior pelo facto de não se 

tratar de uma compilação de imagens diversas, interligadas por um comentário 

proferido por um narrador não implicado nos acontecimentos, mas de imagens filmadas 

pelos repórteres José Serras Fernandes e Manuel Neves da Costa durante a operação 

militar em causa. Também neste documentário seguimos a metodologia já indicada, 

com a diferença de que nesta análise fazemos referência ao som diegético, ou seja o 

som gravado no local juntamente com a captação de imagem. A recepção do 

documentário junto do público da altura será igualmente abordada. 

 Terminamos o primeiro capítulo com uma reflexão sobre a função propagandística 

de ambos os documentários, e os principais aspectos em que esta se manifesta, de forma 

a contextualizar dois filmes que se tornaram em fontes privilegiadas de filmes 

posteriores sobre a guerra colonial.

 No quarto capítulo, que visa expor continuidades e fracturas nos conteúdos e 

mensagens, abordaremos os documentários produzidos após o 25 de Abril sobre este 

período histórico. Apesar da importância dos primeiros meses da guerra, o número de 

obras dedicadas a este período é muito escasso, o que nos levou a escolher, para o nosso 
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corpo de análise, os documentários Guerra Colonial - Histórias de Campanha em 

Angola, (real: Quirino Simões, 1998) Ultramar, Angola 1961 – 1963 (real: Garção 

Borges, 1999) bem como os primeiros quatro episódios da série A Guerra (real: 

Joaquim Furtado, 2007) Também neste capítulo iniciamos a nossa análise pela via 

formal através da segmentação dos filmes, para de seguida olhar mais detalhadamente 

para as sequências que entendemos serem as mais pertinentes para o nosso estudo. Se 

Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola é um filme de compilação que 

não prevê imagens filmadas na actualidade, Ultramar: Angola 1961 – 1963 aposta 

fortemente no dispositivo da entrevista com diversos participantes nos acontecimentos 

tematizados. Ao renunciar ao acompanhamento das imagens através de um narrador, o 

documentário debate-se com uma série de questões que acabam por reflectir os 

problemas que acompanham os usos de imagens de arquivo. 

  A última parte deste estudo é inteiramente dedicada à análise dos quatro primeiros 

episódios da série A Guerra. Tendo presente as especificidades do formato série e das 

suas diferenças em relação à tipologia do filme documentário per se, optamos, ainda 

assim, por analisar os referidos episódios da série como formando um todo, devido à 

continuidade cronológica que os caracteriza, como também por estes quatro episódios 

constituirem os únicos dedicados a um só teatro de guerra, o de Angola. Acresce a estas 

características o facto de também estes episódios recorrerem, em larga medida, a 

imagens que constam dos dois documentários pré-25 de Abril analisados; Angola -

Decisão de Continuar e Nambuangongo - A Grande Arrancada. Este facto permite-nos 

uma comparação diacrónica da reutilização destes imagens sob a perspectiva das 

mudanças que ocorrem no seu significado dentro de novos contextos. 

A análise destes quatro episódios, tal como nos filmes anteriores, inicia-se através de 

uma segmentação em sequências e planos seguida por um resumo do conteúdo dos 

mesmos. Pretende-se, desta forma, facilitar o entendimento do contexto em que se 

inserem as sequências seleccionadas para análise. Sendo, à semelhança do 

documentário de João Garção Borges, um trabalho que recorre a depoimentos de 

pessoas directamente envolvidas nos acontecimentos, tem uma diferença de fundo em 

relação a este: Furtado não abdica de tomar posição, a qual é expressa através de uma 

narração. Abre-se assim um novo campo interrogativo: em que medida a instituição de 
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uma terceira entidade discursiva, neste caso constituída pela voz do autor, evidencia a 

problematizacão das noções de neutralidade, objectividade e distanciamento, noções 

clássicas da historiografia em debate desde a escola dos Annales.

 Importa deixar expresso o seguinte: a escolha que ditou a selecção dos filmes em 

questão e a análise que constitui a segunda parte deste trabalho não pretende fazer 

qualquer juízo acerca da qualidade cinematográfica dos documentários focados. Os 

documentários abordados são usados como objectos de estudo dentro do âmbito das 

questões que conduzem este trabalho. Através deles procura-se entender a complexidade 

dos factores que influenciam a realização de documentáris dedicados a aspectos do 

passado.
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Parte I
Fundamentos do documentário histórico
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Capítulo I - O documentário e as suas definições

I.1. Problemática do termo

Quase um século depois da projecção das primeiras imagens cinematográficas, 

definir concretamente o que é afinal um documentário é uma tarefa cada vez mais 

problemática, como reconhece Michael Chanan: “a watertight definition of 

documentary  is effectively  impossible”. A razão de ser desta inesperada dificuldade 

reside no próprio meio: sempre que se pensa estar perante uma definição viável surge 

uma nova obra “which breaks the rules while clearly remaining documentary”, como 

explica este autor.”36 

Chanan não é o único autor que confessa a sua dificuldade na definição do 

termo. Bill Nichols, um dos mais conceituados teóricos da área do documentarismo, 

declara categoricamente "‘Documentary’ can be no more easily defined than ‘love’ or 

‘culture’”.37

Enquanto Heinz P. Heller culpa as Ciências de Comunicação pelo vazio 

terminológico, acusando-as de não terem desenvolvido um instrumentário 

suficientemente consistente e diferenciado de métodos analíticos capaz de analisar e 

explicitar a função e história do documentarismo no contexto social38, julgamos que a 

dificuldade de definição está também relacionada com aquela que é considerada como a 

primeira definição de documentário, da autoria do realizador e produtor escocês, John 

Grierson. Ao definir “documentary” como "a creative treatment of actuality”, ou seja o 
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36  Michael Chanan, Politics of Documentary, London, The British Film Institute, 2007, p. 5.
37  Bill Nichols, Introduction to Documentary Bloomington, Indiana University Press 2001, p. 20. 
38  Heinz-B. Heller, «Dokumentarfilm und Fernsehen.  Probleme aus medienwissenschaftlicher Sicht und 

blinde Flecken», in Bilderwelten – Weltbilder. Dokumentarfilm und Fernsehen, Marburg Hitzeroth 
1990, p. 15. 



“tratamento criativo da actualidade”39, Grierson certamente abriu a caixa da Pandora. A 

definição, à primeira vista tão sedutora quanto simples, viria a contaminar toda a 

posterior discussão do termo, segundo Brian Winston, devido à falta de clareza: 

“The lack of clarity meant  that Grierson gave no guidance to his followers as to 
what the ‘creative treatment of actuality’ meant  but rather allowed them to 
contradict him and each other in their attempts to explain the phrase”.40

Perante este dilema, tornou-se já quase um lugar comum para quem trabalha 

sobre esta temática, recorrer a duas vias, na tentativa de uma aproximação ao termo: à 

abordagem etimológica e à reflexão sobre a evolução histórica do documentarismo. 
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39  Forsyth Hardy, «Introduction», in Forsyth Hardy, Grierson on Documentary, London, Boston, Faber 
and Faber,  1979, p. 11; optamos por traduzir o termo inglês „actuality“  por „actualidade“  no sentido de 
„Estado ou qualidade do que está em acto, do que é actual; efectividade, realidade.“; cf. Dicionário da 
Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa,  Vol. I, A-F, Lisboa, Verbo, 
2001, p. 72.

40 Brian Winston, Claiming the Real. The Griersonian Documentary and Its Legitimations, London, 
British Film Institute, 1995, p. 12.



I.2. A abordagem etimológica 

Relativamente ao termo português «documentário», a Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira41  distingue na sua definição as duas classes da palavra, o 

adjectivo e o subjectivo. Em relação ao significado do primeiro, refere: “que tem 

carácter de documento; que se firma em documentos: prova documentária”, sendo a 

definição da expressão «a título documentário» a de “simplesmente para se informar”. 

Enquanto a definição do adjectivo é bastante vasta, o significado do substantivo é muito 

mais restrito, claramente vocacionado, na sua delimitação, para a nossa área de estudo. 

Enquanto substantivo, «documentário» aparece definido como: “fita cinematográfica 

destinada a ensinar, por oposição às fitas que apenas se destinam a divertimento.”42 

A tónica da definição dessa enciclopédia é clara: o documentário caracteriza-se 

pela sua natureza informativa e didáctica, características essas directamente ligadas ao 

substantivo «documento» definido por sua vez como algo “que serve para instruir, 

informar, elucidar […] acerca de um facto, de um acontecimento”.43 

Numa obra de referência mais recente, o Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea, reencontramos sob a entrada «documentário» alguns dos aspectos já 

referidos: “‘documentário’ […] 2. Cinem. Filme, geralmente de curta ou média 

metragem, de carácter informativo, em que se registam e documentam factos, situações 

da vida real…”.44

Na abordagem etimológica do termo dispomos hoje em dia do trabalho de vários 

autores que se debruçaram, de forma sistemática e consistente sobre o termo 
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41  Grande Enciclopédia Portuguesa E Brasileira, Lisboa, Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia Lda., 
Vol. IX, p. 208.

42  Idem, ibid.
43  Idem, p. 209.
44  Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, op. cit., p. 1298.  



documentarismo, permitindo-nos comparar os resultados supra referidos com os de 

outras línguas, nomeadamente o espanhol, francês, inglês e alemão. 

Relativamente ao espanhol, frisa Sira Hernandez Corchete, para além da palavra 

«documental» provir do substantivo latino documentum, também lhe estão associadas os 

sinónimos “enseñanza, ejemplo, muestra”. Corchete assinala o facto de o Diccionario 

de la Lengua Española, já na sua edição de 1956, incorporar o sentido cinematográfico 

do termo, como películas cinematográficas “que representan, con propósito meramente 

informativo, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad”.45

François Niney salienta no que respeita à língua francesa, para além do já 

referido substantivo documentum, também o verbo latino docere, traduzido por “faire 

apprendre, enseigner”, que conduz aos termos “docte, docile, docteur, doctrine”. Niney 

deduz desta origem do termo um dos principais destinos do documentário 

cinematográfico: o da propaganda, ao qual nos iremos dedicar mais adiante neste 

estudo.46  Mais adianta que a maior parte dos dicionários da língua francesa e da 

terminologia cinematográfica procuram definir «documentaire» através da sua oposição 

a categorias como «réel», «imaginaire», «fait» et «fiction» tal como Le Grand Robert 

para o qual o documentário mostra “des faits réels, et non imaginaires”.47

No seu trabalho tanto pioneiro como polémico, Claiming the Real, Brian 

Winston analisa pormenorizadamente a etimologia da palavra inglesa «documentary». 

Para além dos aspectos já mencionados, Winston adiciona uma nova qualidade à palavra 

que adquire uma dimensão chave para toda a sua argumentação: a qualidade jurídica. 

Salienta que nos finais da idade média, o termo latino documentum tinha sido utilizado 

na Inglaterra para designar uma pequena nota escrita que era geralmente aceite como 

“evidence” ou seja prova documental de direitos e privilégios.48

A língua alemã, apesar das suas raízes latinas e ao contrário das línguas já 

referidas, utiliza para o termo equivalente a «documentário», um substantivo composto. 
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45  Sira Hernândez Corchete,  Hacia una definición del documental de divulgación histórica,  http://
www.unav.es/cys/xvii2/proteger/ihernandez.html, 2004.

46  François Niney, Le documentaire et ses faux-semblants, 50 Questions, Paris, Klincksiek, 2009, p. 13.
47  Idem, p. 16. 
48 Brian Winston, Claiming the Real. The Griersonian Documentary and Its Legitimations, London, 

British Film Institute, 1995, p. 11.



A palavra Dokumentarfilm junta num termo só o suporte Film com o seu conteúdo 

Dokument. A última componente do termo provém directamente do substantivo latino 

documentum, que se traduz por «prova», mais concretamente algo através do qual se 

pode ensinar, de que se tira conclusões, noções essas também contidas no verbo docere 

(doctum) “ensinar, instruir, comprovar”49, que Francois Niney já salientou para a língua 

francesa. Na sua análise do termo Dokument, Klaus Arriens salienta a específica 

qualidade autoritária do documento quando diz que “[…] os documentos têm a função 

de criar segurança: na sua qualidade de avisos, exemplos e prova cabe-lhes, em relação 

a outros [artefactos, AS.], uma autoridade devido a serem autênticos.”50

Quais são as conclusões que podem ser tiradas desta breve excursão ao universo 

linguístico da palavra?

Devido ao facto das cinco línguas referidas terem todas uma base comum, o 

latim, uma abordagem etimológica dos termos equivalentes à palavra portuguesa 

“documentário” tinha necessariamente de conduzir a resultados semelhantes. Se, por um 

lado, o documentário é oposto aos filmes de ficção devido ao seu conteúdo de “factos, 

situações da vida real”, são de salientar, por outro lado, três características associadas ao 

documentário nas várias línguas e que nos acompanharão ao longo do presente estudo: 

1.º o seu aspecto informativo que se manifesta no seu registo da “vida real”; 2.º o seu 

aspecto instrutivo e 3.º a aura legal que gravita à volta do termo documentário devido à 

sua proveniência da palavra «documento» e que lhe concede o seu valor de prova ou 

comprovativo (evidence), que ainda na actualidade, como frisa Brian Winston, constitui 

a fonte do seu poder ideológico.51 
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49 Friedrich Kluge e Elmar Seebold, Ethymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Gruyter, 
Auflage: 24., durchges. u. erw. Auflage , 2002, p. 208; cf.  tb.  Klaus Arriens, Wahrheit und Wirklichkeit 
im Film, Philosophie des Dokumentarfilms, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1999,  p. 18. 
Arriens alerta para o facto que se deve distinguir, para além disso, o que é que se documenta daquilo 
através de que é que se documenta. 

50 Klaus Arriens, Wahrheit und Wirklichkeit im Film, op.cit., p. 18.
51 Brian Winston, Claiming the Real, op. cit., p. 11.



I.3. A abordagem histórica

Depois da tentativa de uma aproximação ao termo documentário através de uma 

reflexão sobre as suas raízes etimológicas, procura-se agora chegar a um melhor 

entendimento daquilo que é o documentário, através dos seus principais movimentos ao 

longo das  primeiras décadas do séc. XX. 

A qualidade de «prova», destacada na análise etimológica como uma das 

principais características atribuídas ao termo documentário, é, de facto, uma 

característica intrinsecamente ligada à imagem fotográfica desde a sua génese. Já em 3 

de Julho de 1839 o deputado francês Francois Arago apelava ao seu governo para que 

este adquirisse as patentes mundiais de Daguerre. Arago justificava o seu apelo com o 

enorme valor para a ciência do aparelho fotográfico que o colocava lado a lado com 

outros instrumentos científicos. Para Brian Winston, Arago, com a sua afirmação 

pública, confirmava que ver é acreditar e que a câmara fotográfica nunca mentia, ou, 

pelo menos, não mais do que termómetros, microscópio, higrómetro e outros 

instrumentos afins.52

Ao longo dos anos seguintes, a qualidade de «prova» atribuída à imagem 

fotográfica transitaria também para as imagens em movimento. Um dos primeiros textos 

que salienta a incondicional veracidade da obra cinematográfica é um texto de 1898, da 

autoria de Boleslaw Matuszewski, fotógrafo de origem polaco e operador dos irmão 

Lumière que defendia que:  

“O cinematógrafo pode não registar toda a história, mas, pelo menos, aquela parte 
que nos dá é incontestável e de verdade absoluta. […] Pode dizer-se que a 

26
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fotografia animada tem uma autenticidade, exactidão e precisão que lhe é 
exclusiva. É o epítome do testemunho ocular verídico e infalível.”53

A importância das palavras de Matuszewski não pode ser subestimada. O que 

este operador faz é nada mais nada menos do que definir os parâmetros característicos 

do documentário para o século seguinte: o registo, a autenticidade, a exactidão e o 

testemunho ocular. 

Se a projecção do pequeno filme dos irmãos Lumière La sortie des ouvriers de 

l'usine Lumiere (22 de Março de 1895), geralmente considerado como o marco que 

assinala o início da história do cinema, era uma sensação nessa altura, transcorridos 

poucos anos, o público cansar-se-ia de imagens que se limitavam ao simples registo de 

cenas da vida quotidiana. Exigia-se obras que suscitassem emoções mais fortes, tais 

como as proporcionadas por outros meios, nomeadamente a literatura; obras que 

transportassem o espectador para locais remotos, ou histórias e dramas que englobassem 

os elementos típicos de obras ficcionais e assentassem em estruturas similares, 

desenvolvendo-se de acordo com os parâmetros clássicos: introdução, desenvolvimento 

com um clímax, e a resolução final da linha dramática.

! I.3.1. Flaherty ou a autenticidade re-inventada 

Foi este o ambiente que possibilitou o enorme sucesso de bilheteira de Nanook 

of the North (1922) primeiro em Londres, Paris, Berlim e Roma e mais tarde também 

nos Estados Unidos. Apesar da grande polémica despoletada pela obra prima de 

Flaherty54, o seu contributo para o entendimento das particularidades de um 

documentário é inegável. Se Nanook of the North é um filme sobre locais exóticos — 

retrata a vida de uma família de Inuítes —, distingue-se, no entanto, dos travelogues, os 
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cinematography, 1898, www.latrobe.edu.au/screeningthepast/classics/clasjul/mat.html. 

 C f . t a m b é m a t r a d u ç ã o a l e m ã h t t p : / / w w w . m o n t a g e - a v . d e / p d f /
072_1998/07_2_Boleslas_Matuszewski_eine_neue_Quelle_fuer_die_Geschichte.pdf. 

54  Cf. a título exemplificativo: Patricia Aufderheide, Documentary Film.  A Very Short Introduction, 
Oxford, New York, Oxford University Press, 2007, pp. 27-28; Erik Barnouw, Documentary. A History 
of the Non-Fiction Film, 2nd Revised ed. New York, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp. 33-51.



tradicionais filmes de viagens, pela adopção de estruturas narrativas diegéticas, 

estruturas que precediam a fase da montagem.55 

Em relação ao nosso estudo, o filme interessa-nos menos pelo facto de ainda 

hoje ser considerado um dos mais importantes documentários da história do cinema, do 

que por reunir as principais problemáticas indissociáveis do documentário: 

autenticidade e encenação.

A imagem da vida dos Inuítes, tal como 

Robert Flaherty a mostra no seu filme, não é, na 

realidade, o registo de uma realidade pro-fílmica, o 

«testemunho ocular verídico e infalível» no sentido 

de Matuszewski. O que o espectador vê no 

documentário já não é o quotidiano que Flaherty 

encontrou perante si quando chegou ao local para 

iniciar a rodagem, mas sim um quotidiano construído 

segundo instruções do cineasta.56 Flaherty  vestiu as suas personagens com peles, o que 

na altura já tinha caído em desuso, e mandou-os construir igloos sem a ajuda das 

ferramentas das quais já dispunham na altura. Para além disso, interveio na própria 

identidade pessoal dos seus protagonistas, ao baptizar o herói com o nome falso de 

Nanook — palavra inuíte para designar «urso polar» — , quando, na realidade, o seu 

nome verdadeiro era Allakariallak e ao atribuir-lhe uma 

família que não era a sua. No entanto, Flaherty não só 

inventou a identidade dos seus protagonistas, como 

interveio na própria vida quotidiana sujeitando os 

protagonistas a perigos reais, como, por exemplo, numa 

cena da caça ao leão-marinho em que é usado o arpão 

em vez das espingardas das quais os InuítesInuítes já 

dispunham. 

Fotograma de Nanook of the North

Fotograma de Moana
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Anos mais tarde, o realizador iria repetir o mesmo processo em Moana (1926) e 

sobretudo Man of Aran (1934), em relação ao qual ele próprio viria a reconhecer mais 

tarde: “I should have been shot for what I asked these superb people to do for the film, 

for the enormous risks I exposed them to [...].”57

Através da criação de protagonistas que suscitavam a identificação por parte do 

espectador, e de um antagonista — as árduas condições de vida do Árctico —, Flaherty 

construía uma narrativa com efeitos dramáticos emprestados do cinema de ficção, 

transcendendo claramente os padrões dos tradicionais travelogues, sem que, no entanto, 

a opção pelo modo realista veiculado através da montagem, do posicionamento da 

câmara e da escolha do ritmo, retirasse ao espectador a ilusão de ter visto algo autêntico. 

A melhor descrição pela forma como Flaherty interferiu na realidade pro- fílmica é bem 

resumida pelo cineasta, que explicitou o seu método de trabalho, de aproximação à 

temática através de dramatização e reconstrução, da seguinte forma: “Sometimes you 

have to lie. One often has to distort a thing to catch its true spirit.”58

 I.3.2. John Grierson: o documentarista como educador

Foi no contexto de uma crítica a um outro filme de Flaherty, Moana, publicada 

em 8 de Fevereiro de 1926 no jornal nova-iorquino Sun, que John Grierson empregou o 

termo «documentário» através da expressão «documentary value».59  Grierson, no 

entanto, não foi o criador do termo, visto este ter sido usado desde os primeiros anos do 

cinema para classificar filmagens de eventos da vida real.60  Anos mais tarde, Grierson 

viria a desenvolver o conceito com a sua definição paradigmática de «documentary», o 
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57 Citado por Winston, Claiming the Real. op.cit., p. 21.
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59 Citado por Heinz-B. Heller,  «Dokumentarfilm und Fernsehen. Probleme aus medienwissenschaftlicher 
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60  Patricia Aufderheide, Documentary Film, op. cit. p. 3.



“creative treatment of actuality”.61  Embora esta definição não nos ofereça uma clara 

linha orientadora na nossa tentativa de esclarecer a complexidade do termo, ela remete-

nos desde logo para o seu aspecto mais problemático: a relação entre o registo de um 

mundo pro-fílmico e a sua transformação num artefacto engenhosamente criado.

 Para Grierson nem todos os filmes baseados 

no mundo actual e caracterizados por uma 

componente criativa são documentários. O 

documentário «griersoniano» persegue, por definição, 

um “public purpose”, a promoção de um “movimento 

de compreensão social”62, cabendo ao documentarista 

uma “responsabilidade social”, uma função 

educadora, iluminadora e finalmente conciliadora. 63 Como ele escreve em 1937: 

“It  is worth recalling that the British documentary group began not  so much in 
affection for film per se as in affection for national education. If I am to be counted 
as the founder and leader of the movement, its origins certainly lay in sociological 
rather than aesthetic aims.”64

A função educadora é também a razão pela qual, o cineasta não deve procurar o 

seu objecto de estudo em lugares exóticos mas antes no seu quotidiano imediato: 

“The job of romantic documentary is easy in comparison […]. But realist 
documentary, with its streets and cities and slums and markets and exchanges and 
factories, has given itself the job of making poetry where no Poet  has gone before 
it (…)”.65

Fotograma de Drifters, o único 
filme realizado por John Grierson
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61 Um dos críticos mais ferozes da obra de Grierson é certamente Brian Winston. Ele alega que nem 
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Wirklichkeit», Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, p. 280.

63 Richard Meran Barsam, Nonfiction Film. A Critical History,  New York,  E.P. Dutton & Co., Inc, 1973p. 
10. Para uma breve mas detalhada apresentação da obra de da vida de John Grierson cf. Erik Barnouw, 
Documentary. A History of the Non-Fiction Film, New York, Oxford, Oxford University Press, 2nd 
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64 John Grierson, «The Course of Realism», in Forsyth Hardy, Grierson on Documentary,  London, 
Boston, Faber and Faber, 1979, p. 78.

65 John Grierson, «First Principles of Documentary», in Forsyth Hardy, Grierson on Documentary, 
Abridged ed, London, Boston, Faber and Faber, 1979, p. 41. 



Neste ponto, será importante referir que John Grierson interessa-nos no contexto 

do nosso estudo não só devido à função mobilizadora que atribui ao conceito de 

documentário, como também por trazer à discussão um outro aspecto que larga 

influência tem no documentarismo: a questão das condições do seu financiamento e das 

implicações que eventualmente daí advêm relativamente aos conteúdos dos filmes, um 

aspecto que constará na segunda parte deste trabalho.66 

Vinculado a agências estatais inglesas, inicialmente o Empire Marketing Board 

(1928) e mais tarde ao General Post Office, Grierson filmava e produzia com fundos 

públicos obras que abordavam aspectos controversos da sociedade britânica dos anos 

vinte e trinta. No entanto, mesmo mais de setenta anos após a exibição destes filmes, 

mantém-se em aberto uma questão central: em que medida Grierson estava sujeito ao 

controlo por parte dos seus financiadores?67  Embora Brian Winston opine que 

“Sponsorship  meant self-censorship”68, o caso de Grierson aparenta ser mais complexo, 

pois o próprio Grierson assumia as mensagens que difundia através dos seus filmes 

como sendo convicções suas. 

Vejamos, de seguida, os principais argumentos de Winston, um dos mais ferozes 

críticos da actualidade de Grierson. Nas palavras do teórico britânico, apesar de John 

Grierson ser responsável pela produção de documentários dedicados às temáticas socio-

políticas, como é o caso por exemplo no filme Workers and Jobs, nunca questionou o 

próprio sistema político-social britânico responsável pela situação representada. O 

modus operandi de Grierson, segundo Winston, consiste no emprego de dois 
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66  Patricia Aufderheide sublinha que os produtores têm três tipos de financiadores para financiar os seus 
documentários, mecenas, subsídios de empresas ou governos, anúncios, utilizadores e público, cada um 
dos quais tem repercussões sobre as opções das quais dispõe; cf. Aufderheide, Documentary Film. op. 
cit., p. 18. 

67 Neste contexto não se deve esquecer que também Flaherty financiava todos os seus filmes com a ajuda 
de financiadores, como foi o caso de Nanook of the North, financiado com o apoio de Revillon Frères, 
uma companhia francesa de peles; cf. Beattie, Documentary Screens, op. cit., p. 40.

68 Brian Winston, Claiming the Real. The Griersonian Documentary and Its Legitimations, London, 
British Film Institute, 1995, p. 42; também Kilborn e Izod afirmam que estudos recentes provam de 
que o controlo exercido foi superior ao que Grierson costumava confessar; cf. Richard Kilborn e John 
Izod, Confronting Reality. An Introduction to Television Documentary,  Manchester, New York, 
Manchester University Press,  1997, p. 19; Corner questiona-se em que medida Grierson, a financiar os 
seus filmes com dinheiro vindo de fontes ligadas ao Estado britânico,  não comprometeu o 
documentário no sentido de ser visto como uma forma de «informação oficial», quase uma espécie de 
propaganda e não como uma forma de comunicação crítica independente, cf.  John Corner, The art of 
record. A critical introduction to documentary, Manchester and New York, Manchester University 
Press 1996, p. 22. 



instrumentos estruturantes: a criação do chamado «victim documentary» e a aplicação 

de uma estrutura «problem moment». Enquanto o «documentário vítima» tenta 

substituir a análise e o descontentamento social através da criação da empatia e simpatia 

do espectador com a «vítima», a característica «momento problemático» produz no 

espectador a certeza de que um problema existente é meramente uma situação 

temporária; assim, a devida solução será encontrada num futuro próximo, sendo 

qualquer acção ou reacção por parte dos espectadores, por este motivo, totalmente 

desnecessária.69  Por outras palavras, Grierson representava os problemas sociais 

abordados nas suas produções não como consequências de causas sociais, mas 

unicamente como fenómenos de carácter temporário, uma abordagem na qual Brian 

Winston descobre já uma espécie de percursor da noção de «equilíbrio», típica dos 

documentários televisivos, tal como os conhecemos a partir da segunda parte do século 

XX.70 

Apesar da sua importância para o documentarismo, os filmes realizados/

produzidos por Grierson nunca alcançaram, nem de longe, as grandes audiências obtidas 

pelas obras de Robert Flaherty. Enquanto Nanook se manteve nas salas parisienses ao 

longo de doze anos, e Moana era projectado em sala ainda oito anos depois da sua 

conclusão, as obras de Grierson nunca tiveram uma grande adesão popular. Brian 

Winston responsabiliza o objectivo pedagógico do realizador escocês pelo fracasso 

económico dos seus filmes:

“It  was wonderful PR for Grierson to claim the cinema as a pulpit, but what  was to 
be done when the church refused to fill?”71 
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69 Brian Winston, Claiming the Real, op. cit., p. 47.
70  Idem, p. 42.
71  Idem, p. 63. 



 I.3.3. Dziga Vertov e o Cinema-Olho

Não menos importante para o documentarismo moderno do que os trabalhos de 

Flaherty e Grierson foi a obra do realizador russo Dziga Vertov (Denis Arkadievich 

Kaufman). Se Flaherty  procurava mostrar com os seus documentários a essência do ser 

humano através da dramatização do seu quotidiano e Grierson pretendia fomentar a 

educação social da população inglesa, Vertov pretendia a intervenção socio-política. Ou 

seja, enquanto Grierson visava a promoção da sociedade capitalista, Dziga Vertov 

visava a destruição da mesma através da criação de uma sociedade nova de cariz 

socialista.

Para Vertov, que classificava a ficção como 

“leprosa” e “mortalmente perigosa”72, o cinema tinha 

que ser exclusivamente documental. Mas o seu 

conceito de «Kinoprawda», o «cinema verdade», não 

se traduzia no registo de eventos à maneira do cinema 

de actualidades produzido pelas companhias Pathé ou 

Gaumont, mas ambicionava um aprofundamento 

analítico de um objecto ou complexo temático.73  Para este fim Vertov defendia o 

conceito do «cinema-olho», sendo um olho-máquina capaz de mostrar o que o olho 

humano era incapaz de registar, descodificando desta forma a vida «tal como é».74 

A novidade formal na obra de Vertov, não consiste só na renúncia a elementos 

típicos de obras de ficção tal como estúdios, actores ou o planeamento das filmagens, 

mas também na rejeição do paradigma da representação visual dominante na altura, uma 

cinematografia que mostrava o que o olho humano via, ou seja, que reproduzia a 

imagem dos objectos tais como retidos pelo olho humano.75  À representação realista, 
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72  Dziga Vertov, «We: Variant of a Manifesto», in Kino-Eye. The Writings of Dziga Vertov, Edited and 
with an introduction by Annette Michelson, Translated by Kevin O'Brien, Berkely,  Los Angeles, 
University of California Press, 1984, p. 7.

73  Eva Hohenberger, «Dokumentarfilmtheorie. Ein historischer Überblick über Ansätze und Probleme», 
in Bilder des Wirklichen. Texte zur Theorie des Dokumentarfilms, Berlin, Vorwerk 8, 2000, p. 11.

74  Cf. Dziga Vertov, Kino-Eye, op. cit., p. 49.
75  Vertov declarava categoricamente que até ao movimento cinema-olho, a câmara de filmar tinha sido 

violada, porque era obrigada filmar o que o olho humano vía. Dziga Vertov, «The Council of Three», in 
Kino-Eye. The Writings of Dziga Vertov, Annette Michelson (Ed.) ,  Berkely, Los Angeles,  University of 
California Press, 1984, p. 16. 



Vertov opunha uma imagem que primava por distorções ópticas, alterações de 

velocidades ou efeitos especiais, imagens essas reunidas por meio de uma montagem 

laboriosa, de certo modo «matemática», como salienta António de Macedo.76 Tratava-

se, no fundo, de perseguir o invisível no visível.

 I.3.4. Esfir Shub e o documentário de compilação

Uma vertente do documentarismo completamente diferente em termos formais e 

conceptuais dos já analisados, mas com grande revelância no âmbito do nosso estudo, é 

o cinema de Esfir Shub (Esfir Ilyichna Shub, 1894-1959). Apesar dos três cineastas 

antes mencionados, Flaherty, Grierson e Vertov, terem objectivos distintos, os seus 

trabalhos caracterizavam-se por um denominador comum: a utilização de imagens 

filmadas propositadamente para os projectos em questão. As obras pelas quais Esfir 

Shub é recordada na história do documentário, pelo contrário, foram filmadas por 

terceiros e para fins alheios aos desta cineasta.

O cinema de compilação, também conhecido sob o termo inglês filmes de 

“found footage”77  é tradicionalmente abordado pelos teóricos do documentário como 

algo de secundário. Sintomática da reputação deste grupo de filmes e nomeadamente 

para o trabalho de Esfir Shub, é uma afirmação de Michael Chanan que se refere à 

cineasta com um comentário bastante depreciativo: “She does little more than place 

these films in historical chronology  along with footage of war, strikes, arrests of 

troublemakers and more, with a few brief subtitles to explain individual shots[...]”.78 No 
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76  António de Macedo, A Evolução Estética do Cinema,  Lisboa, Clube Bibliográfico Editex Lda, 1960, p. 
505.

77 Apesar de ambas as expressões indicarem filmes feitos a partir de outros filmes, a designação de “filme 
do compilação” aproxima-se do campo do documentário num sentido mais clássico, enquanto “found 
footage” convoca uma filiação dentro do cinema experimental.

78  Michael Chanan, Politics of Documentary, London, The British Film Institute, 2007, p. 91.



entanto, esta forma de criar novos filmes a partir de 

imagens previamente existentes é de importância 

central para a nossa temática, pois permite, como 

refere Francois Niney, uma nova maneira de rever a 

história num sentido duplo, ou seja, fazê-la desfilar e 

reinterpretá-la.79 

Shub trabalhava na secção de distribuição da 

Goskino, a comissão estatal soviética para a cinematografia, onde remontava filmes 

estrangeiros e russos da época pré-revolucionária para adaptá-los aos novos standards 

ideológicos soviéticos. Segundo Shub, terá sido o impacto do file O Couraçado 

Potemkine   de Sergei Eisenstein (1925) que fez com que ela começasse a procurar nas 

imagens das actualidades uma outra forma de fazer filmes para falar do passado 

revolucionário.80  Por motivo do 10.º aniversário da queda do regime feudal e da 

revolução de 1917, Shub iniciou a sua procura de materiais filmados no Museu da 

Revolução de Leninegrado, onde em apenas dois meses viu cerca de 60.000 metros de 

filme. O ponto alto da sua investigação foi a descoberta de latas com a designação 

«filmes contra-revolucionários», que continham película filmada pelo cinematógrafo 

particular do próprio czar Nicolau II e que retratavam a vida privada dos Romanov. 

Antes de voltar para Moscovo, mandou ainda filmar documentos, jornais e outros itens 

relacionados com o período em causa e fez uma extensa repérage dos locais de 

Leninegrado onde decorreram os eventos de 1917. O filme que conta os anos prévios à 

revolução russa através de material das actualidades de 1912-17 foi estreado sob o nome 

A Queda da Dinastia dos Romanov (Padenie Dinastii Romanovykh)81  em Março de 

1927. O seu sucesso levou-a a mais dois projectos semelhantes: The Great Road (Veliky 

put’, 1927) nos quais utilizava o material das actualidades russas de 1917 a 1922, bem 

como A Rússia de Nicolau II e Leon Tolstoi (Rossiya Nikolaya II i Lev Tolstoi, 1928), 
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79  Niney, Le documentaire et ses faux-semblants, op. cit., p. 52.
80  Jay Leyda, Films beget Films. Compilation Films form propaganda to drama,  London, George Allen 

& Unwin Ldt., 1964, p. 24.
81 Uma introdução ao trabalho de montagem de Shub e uma análise detalhada do filme A Queda da 

Dinastia dos Romanov encontra-se em Graham Roberts, Forward Soviet!  History and non-fiction film 
in the USSR, London, I.B. Tauris & Co, 1999, pp. 57-63.



formando os três uma trilogia épica da história russa, desde o nascimento do cinema até 

ao ano de 1928, centenário do nascimento de Tolstoi. 

A Queda da Dinastia dos Romanov  (1927), a primeira longa metragem de tipo 

documentário de compilação, reúne, como frisa Susana de Sousa Dias, todos os 

elementos característicos para este tipo de cinema: 1.º planos, não necessariamente 

relacionados e retirados de diversos filmes; 2.º uma temática (ou um conceito) que 

motiva a selecção dos planos e a sua justaposição; 3.º uma voice-over ou excertos de 

textos que conduzem o espectador, condicionando a sua interpretação das imagens e 

sons de acordo com a intenção do autor”.82 

Sem dúvida, a obra de Esfir Shub é muito mais do que apenas uma soma das 

suas partes. Trata-se, pelo contrário, de filmes totalmente novos, concretizados através 

da inversão da intenção original que se encontrava na base das filmagens criando assim 

o paradoxo de que a obra, como frisa David Ludvigsson, “possui um carácter 

revolucionário embora tivesse sido feito a partir de material contra-revolucionário”.83 A 

própria realizadora resume o seu processo de trabalho da seguinte forma:

“In the montage I tried to avoid looking at the newsreel material for its own sake, 
and to maintain the principle of its documentary quality. All was subordinated to 
the theme.”84

O subgénero do documentário criado pelos filmes de compilação realizados por 

Esfir Shub não só influenciaram grandes documentaristas como Joris Ivens ou Marcel 

Ophuls, como também deram um enorme contributo para uma valorização e 

conservação do património fílmico a nível internacional bem como na construção de 

arquivos cinematográficos.85  Finalmente, a trilogia sobre o fim da monarquia russa 
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82 Susana de Sousa Dias de Macedo, Do Inventário à Invenção. Cinema, Arquivo, Memória,  Tese de 
Mestrado em Estética e Filosofia da Arte, Fac. de Letras, Univ. de Lisboa, 2005, pp. 42-43.

83  David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker's Dilemma. Historical Documentaries in Sweden in the 
Era of Hager and Villius, Uppsala, Uppsala Universitet, 2003, p. 73.

84  Esfir Shub cit. por Jay Leyda, Films beget Films. Compilation Films from propaganda to drama, 
London, George Allen & Unwin Ldt., 1964, p. 25.

85  A busca de material de actualidades russas levou Shub aos Estados Unidos onde descobriu imagens na 
altura oferecidas a American Relief Association como agradecimento pelo seu suporte durante o 
período de fome e que depois passaram para as mãos de um particular. Shub mandou comprar as 
imagens por 6.000$. Mas antes de serem enviadas para Moscovo o antigo proprietário mandou copiá-
las e uma década mais tarde viriam ser aproveitadas nos Estados Unidos para um filme anti-soviético; 
cf. idem, p. 26.



criada por Shub mostra que para tratar de uma temática histórica se oferecem várias 

caminhos. 

 I.3.5.  Renúncia à mensagem: o documentário poético

Ao contrário dos tipos de documentários referidos até agora, caracterizados por 

assumirem uma perspectiva específica sobre o mundo histórico à sua volta, coexistia na 

segunda década do século XX um outro grupo de documentários, normalmente 

designados pela literatura teórica, como «documen-

tários poéticos» devido à sua despreocupação pelas 

condicionantes políticas, sociais ou humanas dentro 

das quais são produzidos. Alguns destes filmes 

tiveram um enorme sucesso de bilheteira. Foi esta 

renúncia à tomada de uma posição face ao mundo 

histórico, nomeadamente, que motivou a crítica de John 

Grierson a um dos mais conhecidos filme deste grupo, Berlin: Die Sinfonie der 

Großstadt de Walter Ruttmann. A objecção principal do documentarista escocês era a de 

que apesar de „fazer muito caso de operários e fábricas e da agitação de uma grande 

cidade, Berlim criou nada”.86  Grierson receava a influência que este tipo de filmes 

exercia sobre os espectadores mais jovens, que consideravam esta forma de fazer filmes 

como um modelo a seguir. Grierson visava com a sua crítica não só o filme de 

Ruttmann, mas também outros como Rien Que Les Heures (1926) de Alberto 

Cavalcanti, Mannahatta de Paul Strand e Charles Sheeler (1921), os filmes realizados 

por Joris Ivens no início da sua carreira, tais como De Brug (1928) e Regen (1929). 

Segundo ele, estes filmes seriam «insuficientes» por se limitarem a «fazer coisas». 

Grierson opunha ao «fazer coisas» a «criação», um conceito que para ele não consistia 

em criar coisas mas virtudes (virtues).87 
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86 John Grierson, «First Principles of Documentary»,Grierson on Documentary, ed. Forsyth Hardy, 
Abridged ed. London, p. 40.
87 Idem, pp. 40-41.



 A novidade deste tipo de documentário consiste no papel desempenhado pela 

componente estilística. Por outras palavras, o elemento organizador e dominador dos 

filmes deste grupo de cineastas não é a temática ou o argumento, mas o estilo.88 Da 

mesma forma, quando o documentário poético retrata pessoas, estas não actuam como 

actores sociais, como seres humanos com uma complexidade psicológica e uma 

perspectiva própria em relação ao mundo, mas sim como elementos integrantes ou 

criadores de ritmos e padrões.89 

O tempo áureo deste tipo de documentário terminou com a crise económica 

mundial de 1929, crise que as produtoras cinematográficas tentaram superar através de 

um investimento maciço no cinema sonoro. O advento do cinema sonoro abriu caminho 

à supremacia do discurso falado e à relegação da componente visual para um plano 

meramente secundário. Hoje em dia, o documentário poético raras vezes entra no 

circuito comercial e na televisão.90  Nesta mudança de paradigmas, o tipo de 

documentário mais beneficiado pela nova tecnologia é aquele que privilegia a 

componente instrutiva e informativa, o paradigma do documentário promovido pelo 

movimento britânico. Também vai ser este o género de documentário mais beneficiado 

pela conjuntura em que surge a Segunda Guerra Mundial. Mesmo dois dos principais 

realizadores do documentário poético, Ruttmann e Ivens, foram apanhados pela nova 

realidade socio-política, acabando em campos políticos opostos: enquanto Ivens criou 

com Spanish Earth (1937) um dos mais belos filmes sobre a Guerra Civil da Espanha, 

Ruttmann juntou-se a Leni Riefenstahl com a qual colaborou no seu célebre filme de 

propaganda nazi Triunfo da Vontade (1935). 

A ascensão de governos autoritários na Alemanha, Itália e Espanha e a erupção 

do conflito armado dão início a uma verdadeira «guerra dos documentários». A aura da 

«veracidade incondicional da obra cinematográfica», diagnosticada por Matuszewski 

em 1898, torna os documentários de intuito pedagógico, ao estilo griersoniano, no 

instrumento ideal para fortalecer o moral das populações dos países beligerantes e 
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88  Richard Kilborn and John Izod,  Confronting Reality. An Introduction to Television Documentary 
Manchester, New York, Manchester University Press, 1997, p. 85.

89  Cf. Nichols, Introduction to Documentary, op. cit., p. 103.
90  Uma grande excepção na paisagem televisiva é aqui a secção La Lucarne do canal franco-alemão 

ARTE que desde 1997 inclui na sua programação documentários experimentais.



convencê-las da iminência da vitória, mobilizando-as no apoio às políticas 

governativas.91  São anos em que os documentaristas gravitam “perto do centro do 

poder”92, em que a importância atribuída à cobertura cinematográfica é de tal ordem 

que, como relata Barnouw, na altura do ataque das tropas alemãs à cidade polaca de 

Gdynia, o próprio assalto teve de ser adiado para que os operadores pudessem encontrar 

primeiro as posições para as suas câmaras.93 

Se durante a guerra as imagens dos documentários serviam para estimular a 

vontade de resistência das populações, após o fim das actividades bélicas a sua função 

mudou de forma dramática. Cabia-lhes agora capturar, para fins de testemunho, o 

sofrimento e as atrocidades cometidas nos campos de concentração e extermínio, 

imagens essas mais tarde utilizadas como meio de “prova” nos julgamentos de 

Nuremberga. Assim, após a guerra e um curto interlúdio em que cabia aos 

documentaristas não a glorificação do esforço militar mas registar os horrores causados 

pelo mesmo, segue-se o seu declínio, no período do pós-guerra.94

 I.3.6. Da formatação às novas formas

Com o fim das actividades bélicas, o documentarismo vê-se ameaçado por uma 

crise profunda provocada pela ascensão de um novo meio audiovisual, a televisão. A 

BBC iniciou as suas primeiras emissões experimentais de difusão televisiva a 30 de 

Setembro de 1929. Dez anos mais tarde, já havia emissões regulares não só na Grã-

bretanha e nos Estados Unidos, como também na França, Alemanha, União Soviética, 

Japão e Itália. Este processo teria de esperar pelo pós-guerra e pelos tempos de 

recuperação económica para se desenvolver em pleno. A massificação dos aparelhos de 
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91 Cf. Patricia Aufderheide, Documentary Film. A Very Short Introduction, Oxford, New York,  Oxford 
University Press, 2007, p.  65; cf. Klaus Arriens defende de que durante a 2ª Guerra Mundial, o 
documentário não existia senhão em forma de documentário de propaganda. Cf. Klaus Arriens, 
Wahrheit und Wirklichkeit im Film, Philosophie des Dokumentarfilms, Würzburg, Königshausen & 
Neumann, 1999, p. 65.

92  Barnouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film, op. cit., p. 172. 
93  Idem, p. 139.
94  Cf. sobre o papel dos documentaristas na investigação dos crimes nazi: idem, pp. 172-182.



televisão durante os anos do boom económico da década de cinquenta e sessenta faz 

colapsar definitivamente o universo documental tal como era conhecido.

O sistema da televisão pública segundo o modelo da BBC, tal como foi adoptado 

na maior parte da Europa Ocidental, implicava uma organização formalmente 

independente dos respectivos governos, financiada por fundos públicos e taxas pagas 

pelos espectadores. Desde o seu início que a BBC seguira os princípios estabelecidos 

pelo seu fundador e primeiro director geral, John Reith: educar, informar e entreter95, 

princípios esses que, para Bjørn Sørenssen, professor de Teoria do Cinema norueguês, 

apresentam muitas semelhanças com os de um outro escocês, John Grierson, pai do 

movimento documentário britânico. Ambos utilizaram o meio como instrumento para 

fomentar o socialmente útil. A célebre frase de Reith „our responsibility is to carry  into 

the greatest possible number of homes everything that is best in every department of 

human knowledge, endeavour, and achievement and to avoid the things which are, or 

may be, hurtful“96, poderia ter sido dita por Grierson. Reith e Grierson partilharam o 

objectivo de estabilizar a democracia moderna através da criação de uma sociedade em 

que a clivagem das classes sociais era amortecida pelo conhecimento. Esta ideia iria 

adquirir uma importância extraordinária na Alemanha do pós-guerra, onde a 

administração militar americana iniciara a reconstrução da rádio e da televisão como 

meio de desnazificação e preparação da população alemã para uma sociedade 

democrática segundo o modelo anglo-saxónico.97 

É uma linha comum na literatura sobre o documentarismo falar da ascensão e da 

queda do documentário, sendo o seu zénite os anos da Segunda Guerra Mundial. A 

década de cinquenta não significou o fim do documentário como género mas, como 

salienta Sorenson relativamente ao documentário britânico: “it was not the British 

documentary that  had entered a crisis, it was the notion of producing documentaries for 
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95  The BBC Story. John Reith, The beginning, in http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/resources/in-
depth/reith_1.shtml. Não foi por acaso que o primeiro director do “documentary department” dessa 
cadeia televisiva foi Paul Rotha,  antigo colaborador de Grierson, que trouxe consigo para o novo 
departamento alguns dos veteranos da GPO.4

96  J.C.W. Reith, Broadcast over Britain, London, Hodder & Stoughton, 1924, p. 34; citado por: James 
McDonnell, Public Service Broadcasting: a reader, London, Routledge, 1991, pp. 11-12.

97  O primeiro serviço de televisão na Alemanha do pós-guerra, o Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR), 
foi organizado por Hugh Greene, irmão de escritor Graham Greene, segundo o modelo da BBC, canal 
para o qual começou a trabalhar a partir de 1949. 
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commercial theatrical distribution that had become obsolete”.98  É verdade que na época 

televisiva dos anos 50, os documentários foram tirados das salas de cinema onde 

antigamente tinham sido projectados juntamente com filmes de entretenimento. O 

desaparecimento do documentário em sala, no entanto, não significa o seu fim, porque a 

partir desta época este entra directamente em casa do espectador, ganhando assim não 

só um novo dispositivo de exibição, como um novo público. 

Mas o documentário viria a pagar um preço alto pela sua integração no mundo 

da televisão. A nova forma de difusão não só impediu o eventual regresso da 

multiplicidade de formas e estilos tal como sucedia no período anterior à guerra, como 

veio promover uma aproximação sucessiva a um estilo jornalístico, caracterizado pela 

supremacia do discurso verbal e a secundarização do papel da imagem, uma evolução 

que o próprio John Grierson acabaria por criticar. Em 1963, afirmava: “I think British 

television as producer has largely failed documentary on its wider and more 

aesthetically important aspect”.99 

A estandardização dos formatos televisivos e muito particularmente do 

documentário permaneceria até aos dias de hoje. Esta formatação, explicitada no sub-

capítulo seguinte, teria consequências muito relevantes no desenvolvimento do 

documentário histórico. Mas um outro aspecto, contemporâneo desta evolução 

estilística (e epistemológica), a evolução dos equipamentos técnicos nesta época, viria a 

revolucionar toda a prática de filmagem empregue até à altura, abrindo definitivamente 

o campo do documentário, e muito concretamente, do documentário histórico. Falamos 

da possibilidade de gravação de som síncrono, in sito.

Apesar de já na década de trinta o movimento de John Grierson e outros 

documentaristas, como por exemplo Joris Ivens, terem empregue o som como parte 
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98  Bjørn Sørenssen, «The “Socially Useful” in Public Broadcasting: Between Idealism and 
Utilitarianism - the Griersonian Element in a Tradition, IZVORNI ZNANSTVENI RAD, Medij. 
istra!. (god. 15, br. 2), 2009, p. 77. 

99 John Grierson, «Learning from Television», in Grierson on Documentary,  Forsyth Hardy (Ed.), 
London e Boston, Faber and Faber, 1979, p. 214.  Cf. sobre as implicações formais para o 
documentarismo: Richard Kilborn and John Izod, Confronting Reality.  An Introduction to Television 
Documentary, op. cit.,  pp. 23-24 e também: Peter Zimmermann,  «Geschichte von Dokumentarfilm und 
Reportage von der Adenauer-Ära bis zur Gegenwart», in Informations- und Dokumentarsendungen,  
Heidemarie Schumacher, Peter Ludes e Peter Zimmermann (Eds.), München, Wilhelm Fink Verlag, 
1994, p. 214.



integrante dos seus filmes100, a gravação sonora dessa altura necessitava de 

equipamentos volumosos que permitiam apenas um som assíncrono. Como 

compensação dessa lacuna utilizava-se um som de ambiente gravado nos locais 

originais, música e/ou um narrador que em voice-over comentava os acontecimentos. 

Com a invenção da tecnologia do som piloto, em finais da década de cinquenta, este 

processo tornava-se obsoleto. Simultaneamente, começaram a ser empregues na 

filmagens novas câmaras de formato de 16mm, operadas a bateria que, em combinação 

com um novo tipo de película de maior sensibilidade, possibilitavam filmagens em 

espaços interiores sem a necessidade de luz artificial, com equipas mais pequenas que, 

em casos extremos, podiam ser reduzidas a um mínimo de duas pessoas. Por outras 

palavras, estavam reunidos todos os pressupostos para um novo dispositivo documental: 

a filmagem de depoimentos de protagonistas da vida real e fora do ambiente do estúdio. 

Enquanto nas estações televisivas se continuavam a fazer maioritariamente os 

tradicionais documentários com o típico discurso autoritário que explicava ao 

espectador as imagens que este estava a ver, surgiram em finais dos anos cinquenta, 

quase simultaneamente em França e nos EUA, dois movimentos, o Direct Cinema e o 

Cinema Vérité. Ambos aproveitavam as novas tecnologias aplicando métodos 

anteriormente reservados à rádio e ao fotojornalismo, tais como entrevistar as pessoas 

no seu quotidiano ou observá-las nos seus ambientes domésticos sem os antigos 

constrangimentos técnicos.101 

Apesar das variantes terminológicas, Cinema Vérité e Direct Cinema, o novo 

estilo de documentário afirma-se pelas suas semelhanças, na medida em que as práticas 

típicas do documentarismo, tal como o planeamento prévio das cenas, a elaboração de 

um tratamento escrito, a encenação, iluminação, bem como a entrevista, são 

abandonadas em favor de uma abordagem observacional que visa dar voz às 
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100  O filme mais notório neste aspecto é sem dúvida o retrato da guerra civil espanhola, Spanish Earth 
(1937) de Joris Ivens, no qual um narrador (Ernest Hemmingway) comenta os acontecimentos, sendo 
música e sons adicionados como complemento da imagem. Assim, quando a imagem mostra posições 
de combate ouve-se o som de metralhadoras o que provoca no espectador a noção de um combate que 
se presume ocorrer por trás das montanhas. Cf. sobre Spanish Earth: Klaus Arriens,  Wahrheit und 
Wirklichkeit im Film, op. cit., p. 13. 

101  Linda Williams, «Mirrors without Memories: Truth, History, and the New Documentary», in New 
Challenges for Documentary, (coord.) lan Corner e John Rosenthal, Manchester e New York, 
Manchester University Press, 2005, p. 65.



personagens retratadas.102  A diferença está no papel atribuído à presença da câmara e 

pode resumir-se de forma irónica na diferença entre uma perspectiva de «fly-on-the-

wall» e de «fly-in-the-soup».103  Enquanto os defensores do Direct Cinema 

argumentavam que a câmara não exercia qualquer influência sobre as pessoas e os 

eventos retratados, os franceses, o mais conhecido dos quais Jean Rouch, atribuíam à 

câmara um efeito catalisador. Como resume Barnouw: 

“Enquanto o documentarista do Direct Cinema levava a sua câmara para uma 
situação de tensão na esperança que houvesse uma crise; a versão de Rouch do 
Cinema Verité tentava provocá-la.”104

Mas qual foi a diferença principal entre esta nova forma de documentário e o 

documentário praticado pelos canais televisivos da época? D. A. Pennebaker, que com 

os irmãos Albert and David Maysles e Robert Drew era uma das figuras principais do 

Direct Cinema, explicou numa entrevista de 1971 a diferença entre o documentarismo 

tradicional e o novo método de trabalho: 

"É possível chegar a um evento e filmar simplesmente o que se vê lá, o que 
acontece lá, o que se passa e deixar toda a gente decidir se estas imagens lhes 
dizem algo. Ninguém precisa de classificar nada, ninguém precisa de uma narração 
que nos instrua para termos a certeza o que é bom para nós aprendermos”.105  

A exclamação com a qual Pennebaker termina estas suas observações, “Não 

precisamos desse tipo de porcaria"106, ilustra bem o grau de desconfiança que esta nova 

geração de documentaristas sentia em relação ao tipo de documentário que dominava, 

nessa altura, o mundo televisivo. À já clássica voz de um narrador invisível, os novos 

realizadores opunham a voz das pessoas, que davam a cara pelos seus depoimentos, 

deslocando, assim, o centro da atenção do espectador da narração, de teor instrutivo, 
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102  Ao longo das décadas seguintes,  o documentário de observação viria entrar no cânon das próprias 
produções televisivas preparando o terreno para novos estilos que surgiram na sequência das alterações 
na paisagem mediática a longo dos anos 80.

103  Este termo é da autoria de Henry Breitrose; cf. Brian Winston, «The Documentary Film as Scientific 
Inscription »,in Theorizing Documentary, Michael Renov (Ed.), New York, London Routledge, 1993, 
p. 53.

104  Barnouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film, op. cit., p. 255.
105  Pennebaker, D.A. "Interview with Donn Alan Pennebaker by G. Roy Levin." citado por: Jeanne Hall, 

«Don’t you ever just look back. American Cinema Verité and Don’t look Back», in Documenting the 
Documentary. Close Readings of Documentary Film and Video,  Barry Keith Grant e Jeannette 
Sloniowski (Eds.), Detroit e Michigan, Wayne State University Press, 1998, p. 225.

106  Idem, ibid.



para as pessoas retratadas pelos filmes. Segundo Berg-Ganschow, o “Cinema Directo 

foi a redescoberta de uma qualidade ontológica do género do documentarismo, que lhe 

tinha sido atribuída desde a descoberta da fotografia: a de um retrato da realidade isento 

de qualquer subjectividade, fixado de forma directa e neutra pela câmara”.107  O que 

Ricky  Leacock, um dos pioneiros do Direct Cinema, elogiava entusiasticamente com as 

palavras “Let the event be more important than the filming”108  teve, no entanto, um 

efeito nefasto sobre o documentário. “Com cada avanço [tecnológico] as diferenças 

entre o documentário e o jornalismo televisivo ficaram mais pequenas e a distinção 

inicial de Grierson desaparecia”, como observa Brian Winston. O fim deste processo 

foi, como explica este autor, uma situação em que qualquer filme não-ficcional e 

qualquer produção video passavam a ser «programas factuais».109 

O abandono do paradigma documental griersoniano a favor de um estilo 

jornalístico de não-intervenção e mera observação, manifestava-se numa série de 

elementos formais, como, por exemplo, filmagens com uma câmara na mão sempre em 

movimento, a utilização de planos longos, bem como uma montagem sequencial que 

renunciava a planos de corte e à compressão do material. Estes elementos, juntamente 

com o já referido desprezo pelo comentário narrado, reforçavam a promessa de tornar o 

espectador em testemunha ocular dos acontecimentos. Joris Ivens, no entanto, criticou 

ambos os movimentos, salientando que o destaque dado ao elemento de verdade 

deixava implícito que os documentários feitos anteriormente não tinham procurado 

contar a verdade; assim, lançou o repto e desafiou os adeptos destes movimentos a 

responder a duas questões: primeiro, que tipo de verdade se pretendia contar e a quem? 

E, segundo, esta seria “vista por quem e para quê?”110 
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107  Uta Berg-Ganschow, «Das Problem der Authentizität im Dokumentarfilm», in Bilderwelten – 
Weltbilder. Dokumentarfilm und Fernsehen, Heinz-B. Heller e Peter Zimmermann (Eds.), Marburg, 
Hitzeroth, 1990, p. 85.

108 Citado por Brian Winston, Lies, Damn Lies and Documentaries,  London, British Film Institute, 2000, 
p. 22.

109 Idem, p. 22. 
110  Aufderheide, Documentary Film. op. cit., p. 52.



Perguntas que, independentemente do contexto em que foram proferidas, tocam 

algumas das problemáticas centrais quando o que está em causa é a filmagem de uma 

determinada realidade e onde o factor «verdade» depende fortemente do sistema em que 

está a ser considerado. Acresce que uma filmagem «neutra», «objectiva», isenta de 

qualquer subjectividade, não existe, tendo estas noções de ser matizadas em relação ao 

contexto em que são utilizadas. Estas serão questões centrais que nos ocuparão nas 

páginas seguintes. 
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 I.4. A Abordagem teórica

Após uma aproximação ao conceito do documentário através de uma abordagem 

etimológica e de uma aproximação que se rege pela prática documental, olhemos para a 

teoria do documentário e para diversas propostas lançadas neste campo com o objectivo 

de elaboração operatória do termo que sirva de base ao enquadramento dos filmes 

analisados na segunda parte deste estudo.

Um dos autores mais conceituados da literatura sobre a teoria do documentário 

é, sem dúvida, o historiador e teórico de cinema Bill Nichols.111 Uma das principais 

contribuições do seu trabalho foi a categorização dos vários tipos de documentário em 

seis modos: os modos poético, expositivo, participativo, observacional, reflexivo e 

performativo.112 Vejamos então de que forma estes se distinguem. Se o primeiro modo, 

o poético, sob o qual poderíamos agrupar os filmes de Ruthmann ou do jovem Joris 

Ivens, é caracterizado pela ênfase nas qualidades visuais, tonais ou rítmicas, nas 

passagens descritivas e pela sua organização formal, o modo expositivo dá a ênfase ao 

comentário verbal e à lógica argumentativa. Este último modo, ao qual correspondem 
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111  Um dos primeiros autores que desenvolveu uma tipologia do documentário foi Eric Barnouw. 
Barnouw classificou ao longa sua obra Documentary. A History of the Non-Fiction Film a produção 
documental do Século XX em 13 tipos que, na sua opinião, coexistíam simultaneamente ou que se 
seguiam cronologicamente. A sua classificação no entanto não foi adoptada pela literatura que 
maioritariamente debate os tipos desenvolvidos por Bill Nichols. Barnouw divide a história do 
documentário em três fases, cada uma das quais corresponde a cerca de 4 tipos de documentários. 
Assim destaca uma fase inicial para a qual define os tipos Profets, o seja os inventores do cinema, entre 
eles Thomas Edison e os irmãos Lumière Barnouw, o Explorer, dominada por Robert Flaherty, 
Reporter (Dziga Vertow) e Painter, Walther Ruttmann ou Alberto Cavalcanti. Na segunda fase junta os 
tipos de Advocate,  Promotors, grupo ao qual Barnouw associa personalidades tão heterogéneas como 
John Grierson, Basil Wright, Pare Lorentz e Joris Ivons e até Leni Riefenstahl. Nos anos da 2.ª Guerra 
Mundial Os promotores cedem lugar aos Bugler cujo objectivo principal é servir a uma causa através 
de seu trabalho propagandístico. Os anos do pós-guerra são caracterizados pelos Prosecutor e 
Chronicler que estão unicamente vocacionados para trabalhar sobre o passado, o primeiro a desvendar 
os crimes de guerra e a acusar os culpados enquanto o segundo tenta enquadrar a guerra no seu 
contexto histórico. Parallelamente a estes tipos de documentário de cariz política, Barnouw identifica 
um tipo de filmes que que designa Poets,  um espécia de documentário contemplativo,  com origens nos 
anos de guerra na então neutra Suécia.  Relativmente aos documentários da décadas seguintes Barnouw 
cria os tipos de Observer, Catalyst, Guerrilla conceitos esses que já indicam uma mudança de atitude 
do documentário que parte da observação para ir em direcção a uma intervenção na vida actual; cf. 
Barnouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film, op. cit. 

112  Nichols, Introduction to Documentary, op. cit., p. 99. 



todos os filmes do movimento griersoniano mas também os clássicos filmes de 

propaganda de guerra, é normalmente apresentado por um narrador omnisciente, 

omnipresente, uma “Voice-of-God” como a qualificou Paul Rotha.113  Este tipo de 

documentário é geralmente assumido pela maioria dos espectadores como o 

«tradicional» documentário, também devido à sua utilização predominante por parte dos 

canais de televisão.114 Para além destes dois, Nichols propõe o modo observacional, que 

surgiu como uma espécie de contra-reacção ao modo expositivo, pretendendo dar voz 

aos retratados; o modo participativo, que se foca na interacção entre documentarista e 

protagonistas; o modo reflexivo, que questiona o próprio meio e o processo da 

construção da representação fílmica da realidade e, finalmente, o modo performativo. 

Este último não informa ou descreve situações, personagens ou eventos mas realiza uma 

performance, finalizando um acto através da sua própria enunciação.115  Os filmes 

subsumidos neste último modo apresentam semelhanças com os filmes experimentais, 

pessoais e de avant-garde mas visando, sobretudo, obter um impacto emocional e social 

no público. 

Apesar da tipologia de Nichols ter sido alvo de críticas ferozes, sobretudo por 

parte de Stella Bruzzi, que o acusa de uma concepção darwinista, no sentido em que o 

documentário, tal como na Evolução das Espécies, caminhava de conteúdos primitivos 

para formas sofisticadas e complexas116, o trabalho deste autor é importante para o 

nosso estudo por um outro motivo: o da recepção. Pois para Nichols, “a noção de que 

um filme é um documentário está tanto na mente do espectador como no contexto ou na 

estrutura do filme”.117 O autor introduz, portanto, uma componente nova na tentativa do 

entendimento o que é um documentário, a do destinatário ou seja, o espectador. Este 

adopta as convenções típicas relacionadas com cada um destes modos, o que origina 

uma pré-formatação das expectativas com as quais olha para o filme em questão. Para 
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113  Paul Rotha, Documentary Film. The use of the film medium to interpret creatively and in social terms 
the life of the people as it exists in reality, New York, Hastings House, 1952, p. 166. 

114  John Corner entende esta forma de fazer documentários como o “modo clássico do discurso 
documentarista”; cf.  John Corner,  The art of record. A critical introduction to documentary, 
Manchester and New York, Manchester University Press, 1996, p. 30.

115  Susan Scheibler, «Constantly Performing the Documentary: The Seductive Promise of Lightning over 
Water»,in Theorizing Documentary, op. cit., p. 140.

116  Bruzzi, New Documentary. A critical introduction, op. cit., p. 1. 
117  Bill Nichols, Introduction to Documentary, op. cit., Bloomington, Indiana University Press, 2001,  p. 

35. 



além disso, interage com a matéria apresentada pelo filme, no sentido de estabelecer o 

que é a verdade, sendo a sua reacção ao que vê a crença ou a descrença. Na verdade, 

estes filmes só “transmitem verdades se decidirmos que eles o fazem”. 118 

Para Nichols, a grande diferença entre «interpretar» e «acreditar» é que enquanto 

através da interpretação o espectador tenta perceber a forma como um filme transporta 

significados e valores, o acreditar [belief] é uma questão da forma como o espectador 

responde a tais significados e valores. Por outras palavras, para este teórico americano, 

a ideia central do documentário é fazer «acreditar» e para tanto, o filme necessita de 

convencer o espectador da sua abordagem ou do seu ponto de vista.119  No entanto, 

estudos dedicados à análise da recepção de filmes mostram que as expectativas do 

espectador têm mudado ao longo dos anos, tanto devido à experiência adquirida em 

relação à interpretação das imagens, como também devido às expectativas em relação às 

situações sócio-culturais retratadas.120  Se a recepção de filmes muda ao longo das 

épocas como podemos determinar os pressupostos que um espectador aplica a um filme 

para identificá-lo como documentário?

Vejamos esta questão com base num escândalo que abalou o panorama 

mediático britânico em 1998 e que acabou por colocar em questão todos os princípios 

do documentarismo do país. O matutino The Guardian acusava a cadeia de televisão 

Carlton de ter emitido um programa em que vários dos elementos principais tinham 

sido fabricados. Tratava-se de um documentário chamado The Connection, realizado 

por Marc de Beaufort e transmitido em 1996, retratando o tráfico de heroína para a Grã-

Bretanha. Beaufort e a sua equipa tinham alegadamente descoberto uma nova rota da 

heroína proveniente da Colômbia e mostravam no seu programa como o cartel de Cali 

tinha concentrado o seu negócio nos estudantes do ensino secundário britânico. Os dois 

momentos chave do filme são uma entrevista exclusiva com o número três do cartel de 

droga, filmada em local secreto, e a viagem de um transportador de drogas da Colômbia 

para o aeroporto londrino de Heathrow. O diário britânico, porém, revelou que o 
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118  Idem, p. 2.
119  Idem, ibid. 
120  John O' Connor, «Historical Analysis, Stage One: Content, Production and Reception»,  in New 

Challenges for Documentary, Alan Rosenthal e John Corner (Eds.), Manchester e New York, 
Manchester University Press, 2005, p. 392.



alegado número três do quartel de Cali não passou de um aposentado funcionário de um 

banco com ligações de baixo nível ao submundo da droga, que a entrevista não tinha 

sido filmada em local secreto mas no quarto do hotel do realizador e, finalmente, que o 

transportador da droga não tinha ingerido qualquer heroína e viajava com uma 

passagem aérea paga pelos produtores. 

O filme foi emitido por catorze canais internacionais e chegou a ser galardoado 

com oito prémios internacionais, nomeadamente devido à sua «arriscada» reportagem 

investigativa. Como o filme foi apenas um de vários exemplos de programas 

documentais todos filmados na mesma altura nos quais houve factos deliberadamente 

alterados, o escândalo revelou a existência de problemas estruturais dentro do próprio 

sistema da programação dos canais televisivos. Alan Rusbridger, um dos editores do 

The Guardian da altura, explicou os acontecimentos com a pressão exercida pelas 

estações televisivas para que os programas propostos fossem emocionantes, fascinantes 

e baratos ao mesmo tempo.121 

Por motivos de dramatização, um documentário aplica técnicas de ficção que lhe 

permitem estruturar as suas imagens. Os problemas surgem porém, como salienta John 

Ellis, “quando o material proposto como sendo factual envolve mais elementos 

ficcionais do que o entendimento geral actual permitiria”.122  Mais do que uma 

manipulação dos factos, o espectador ressente a manipulação da identidade dos 

intervenientes. Foi isto justamente o que se verificou no caso de The Connection. Na 

verdade, a identidade das figuras apresentadas era falsa. Para além disso, não faziam o 

que o filme alegava, limitando-se a representar um papel que lhes foi destinado pelo 

realizador. John Ellis afirma, neste contexto, que no momento em que filmes de não-

ficção se servem do elemento ficcional de performance, ou seja, quando atribuem a um 

interveniente deliberadamente uma identidade diferente da sua identidade verdadeira, a 

relação de confiança existente entre o espectador e o responsável pelo programa fica 
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121  Guardian renews claims of 'faked' documentary in BBC News, BBC Online Network (Ed.,  1998), 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/88866.stm, consultado em 5 de Janeiro de 2010. 

122  Ellis, «Documentary and Truth of Television: The Crisis of 1999», in New Challenges for 
Documentary, Manchester e New York,  Manchester University Press, 2005, p. 352.



imediatamente destruída.123 O mesmo problema de identidades falsas surgiu em várias 

docusoaps emitidas por canais comerciais como a ITV e Channel 4, e também pela 

própria BBC. Face às repetidas descobertas de factos e identidades falsificadas, o jornal 

inglês Daily Mirror viria a constatar na altura que:

“When you watch a film or soap on TV, you know it is not  real. But factual 
programmes are supposed to be what their name says – fact, not  fiction ... 
Newspapers are accused of many evils and we sometimes get things wrong. But  it 
is rare for a newspaper to lie. […] Factual television needs to adopt to these 
standards. To respect  truth and present  facts and people as they are. If it does not, 
there will be only one possible result. Viewers will switch off in ever greater 
numbers.”124 

O aspecto central por trás de toda esta problemática é, como também referido 

pelo Daily Mirror, o da confiança do espectador. A expectativa do público actual de que 

o que vê e ouve são factos do mundo real, “things that  are true”125, encontra o seu 

correlato no «truth claim» por parte das pessoas envolvidas na produção de um 

documentário, ou seja, na alegação de que os elementos apresentados no programa 

ocorreram no mundo real tal como apresentados por parte dos responsáveis pelo 

filme.126 Como salienta Klaus Arriens, só onde se pretende mostrar a verdade é possível 

falar de mentira.127 

Um dos tradicionais motivos por esta expectativa do espectador reside na 

indexicalidade da imagem fotográfica. O conceito da ligação indexical proposto pelo 

filósofo Charles Peirce designa a relação especial existente entre a imagem fotográfica e 

o objecto retratado. Peirce defendia que a imagem era tirada pela lente em 
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123  Citado idem, p. 352. Naturalmente a apropriação de identidades falsas não tem nada a ver com a 
tradicional técnica de “reenactment”. Embora o reenactament, a reconstituição de eventos para as quais 
não se dispõe de autênticos planos filmados,  fosse também uma espécie de manipulação, é distinta de 
planos «fabricados». Porém, para ser aceite pelo espectador,  necessita de uma expressa identificação 
como tal. Este pressuposto faz parte do Generic Code of Practice on Television Programme Standard 
de Dezembro de 2008 onde se lê: “Dramatised "reconstructions" in factual programmes which seek to 
reconstruct actual events should be carefully labelled as such, so that the fictional elements are not 
misleadingly presented as fact”; cf.  Broadcasting Authority, Generic Code of Practice on Television 
Programme Standards, 2008, p. 34, http://www.hkba.hk/en/doc/code_tvprog_e.pdf; já na definição de 
documentário da World Union of Documentary de 1948 o «reenactment» está expressamente previsto 
sendo então definido como “sincere and justifiable reconstruction”, cf.  Richard Meran Barsam, 
Nonfiction Film. A Critical History, New York, E. P. Dutton & Co., 1973, p. 1. 

124  Citado por Ellis, «Documentary and Truth of Television: The Crisis of 1999», op. cit., p. 348.
125  Aufderheide, Documentary Film. A Very Short Introduction, op. cit., p. 3
126  No nosso entendimento o termo «produtores»  inclui no contexto do documentário todas as pessoas 

responsáveis pela feitura/produção de um documentário. 
127  Arriens, Wahrheit und Wirklichkeit im Film, Philosophie des Dokumentarfilms, op. cit., p. 28.



circunstâncias nas quais ela seria fisicamente forçada a corresponder ponto por ponto à 

natureza registada.128 A noção de ligação indexical, sendo essa uma relação directa, de 

ponto por ponto, entre imagem e objecto, entende o acto de representação como sendo 

um acto de registo. 

Aparentemente, a câmara regista e documenta através de um processo 

tecnológico o que se encontra à frente da objectiva, excluindo a subjectividade do 

observador, o que faz com que as imagens fotográficas correspondam à ideia da 

testemunha ideal para efeitos legais, como comenta Judith Keilbach.129  Esta dupla 

qualidade de testemunho e prova da imagem fotográfica foi reconhecida logo na 

primeira metade do século XIX. Um dos exemplos mais notórios foi o de François 

Arago como já vimos.  

Em cinema, a indexicalidade designa a presença da câmara e de gravadores 

áudio no evento pro-fílmico, que são o garante que este realmente existiu no passado.130 

Esta noção de garante do acontecimento já em 1898 foi utilizada pelo fotógrafo e 

operador de câmara Boleslaw Matuszewski como argumento para a criação de um local 

onde se pudessem reunir e conservar as imagens cinematográficas para a posteridade. 

Estas constituíam, a seu ver, uma «fonte privilegiada da história», devido à 

incondicional veracidade do processo cinematográfico: 

“O cinematógrafo pode não registar toda a história, mas pelo menos aquela parte 
que nos dá é incontestável e de verdade absoluta. […] Pode dizer-se que a 
fotografia em movimento tem uma autenticidade, exactidão e precisão que lhe é 
exclusiva. É o epítome do testemunho ocular verídico e infalível”.131

A argumentação de Matuszewski seguia uma lógica clara: se bem que fosse 

possível retocar uma fotografia individual, o mesmo já não seria possível em relação às 
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128  Citado por: Winston, Claiming the Real.  The Griersonian Documentary and Its Legitimations,  op. cit., 
p. 136. 

129  Judith Keilbach,  «Zeugen der Vernichtung. Zur Inszenierung von Zeitzeugen in Bundesdeutschen 
Fernsehdokumentationen», in Die Gegenwart der Vergangenheit.  Dokumentarfilm, Fernsehen und 
Geschichte, Eva Hohenberger e Judith Keilbach (Eds.), Berlin, Vorwerk, 2003, p. 155.

130  Philip Rosen, «Document and Documentary: On the Persistence of Historical Concepts», in 
Theorizing Documentary, op, cit., p. 85.

131  Boleslas Matuszewski, A new source of history: the creation of a depository for historical 
cinematography, 1898, http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/classics/clasjul/mat.html. 



imagens em movimento, devido a impossibilidade de “fazer alterações idênticas num 

milhar ou mil e duzentas fotografias microscópicas”.132 

Mais de um século depois e apesar da manipulação substancial de imagens em 

movimento, algo tecnologicamente não possível na época de Matuszewski, a confiança 

do espectador na veracidade das imagens de um filme de não-ficção manteve-se intacta 

até pelo menos finais de século XX, como revelou o Documentary Scandal de 1998. O 

escândalo, no entanto, é para a nossa área de estudo mais do que apenas um episódio 

anedótico. Mostra como o projecto inicial do documentarismo, o de representar o 

mundo actual de forma criativa, ficou esvaziado na sequência do movimento do cinema 

directo. Iniciado como movimento de oposição ao estilo expositivo dominante nas 

cadeias televisivas da altura, acabaria por acelerar ainda mais a subordinação do 

documentarismo ao jornalismo, no sentido em que promovia uma aparência de máxima 

objectividade. 

Quando Flaherty dramatizava a realidade pro-fílmica ao recriar, para os seus 

protagonistas, um estilo de vida que, no fundo, apenas existia na sua imaginação, 

encontrava-se totalmente em linha com o que era habitual no cinema não-ficcional da 

altura. Recordemos que inclusive as imagens das actualidades dos inícios da história do 

cinema fabricavam a realidade quando ela não existia. Barnouw relata que, nessa altura, 

o espectador costumava ver imagens que tinham apenas uma ligação “incerta e remota” 

com os eventos retratados.133  Entre vários exemplos, destaca o de James Williamson, 

um produtor britânico que em 1898 filmou no seu quintal um ataque a uma missão na 

China e num campo de golfe várias cenas de um filme sobre a Guerra dos Boers. 

Patricia Aufderheide refere ainda o exemplo de Thomas Edison que filmou num estúdio 

em New Jersey a Guerra dos Filipinas e numa banheira em New York o afundamento do 

navio de guerra Maine ocorrido em Havana.134  Nessa altura, conclui Barnouw, as 

produtoras não deixavam de fazer filmes sobre importantes acontecimentos apenas pelo 

motivo dos seus operadores de câmara não terem estado nos locais. 
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132  Matuszewski, A new source of history, op. cit., s.p.
133  Erik Barnouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film, New York e Oxford, Oxford 

University Press, 1993, p. 25.
134  Aufderheide, Documentary Film. A Very Short Introduction, p. 22.



Roger Graef, conceituado documentarista britânico, vê uma cadeia de confiança 

que abrange o director de programas, os produtores, realizadores, montadores, 

investigadores incluindo naturalmente o espectador final.135 Outros teóricos falam até da 

existência de um contrato tácito ou de uma relação de confiança entre a entidade 

responsável pela produção do documentário e o espectador, que garante a estes último 

que a representação a que assiste se baseia no mundo sócio-histórico actual e não num 

mundo criado a partir da imaginação.136 Este contrato tácito ou esta relação de confiança 

designa-se actualmente pelo termo truth claim, um conceito introduzido na teoria do 

documentário por Michael Renov, que escrevia em 1986: 

“Qualquer documentário formula uma espécie de «truth claim» propondo um 
relacionamento com a História que vai para além do estatuto analógico do seu 
correspondente ficcional”.137 

Apesar de ser contestada pela literatura teórica138, é inegável a relevância desta 

ideia da «alegação» do cineasta ou da entidade produtora de que as informações 

apresentadas são verdadeiras para o tipo de documentário no foco deste estudo, o 

«documentário histórico».  

Também Carl Plantinga defende a importância do truth claim para a 

categorizarão de um filme como ficcional ou não-ficcional. No entanto, este autor vê 

aqui um processo que se concretiza através de dois passos. Em primeiro lugar, a 

entidade responsável pela criação/produção/emissão rotula um determinado filme como 

documentário, acto ao qual o espectador reage confrontando esta indexação com as 

características que ele atribui a um filme deste género, tais como, por exemplo, uma 

narração voice-over ou um jornalista on-screen cuja presença reveste a informação de 
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135  Roger Graef, citado por John Ellis, «Documentary and Truth of Television: The Crisis of 1999», New 
Challenges for Documentary, Alan  Rosenthal e John Corner,  Manchester and New York,  Manchester 
University Press, 2005, p. 353; Patricia Aufderheide salienta neste contexto a gravidade do acto porque 
quando documentaristas enganam, não enganam apenas um espectador individual, mas o espectador 
como membro do público geral que eventualmente actuará com base nos conhecimentos adquiridos do 
filme; ou como a mesma autora diz em outro local “o documentário é uma comunicação importante 
que molda a realidade devido à sua pretensão de verdade”; cf. Aufderheide, Documentary Film. A Very 
Short Introduction, op. cit., pp. 4-5. 

136  Cf. Beattie, Documentary Screens. Non-Fiction Film and Television, op. cit., p. 11.
137  Michael Renov, «Rethinking Documentary: Toward a Taxonomy of Mediation», in Wide Angle, Vol. 

18, 3/4, 1986, p. 71.
138 Cf.  sobretudo Stella Bruzzi,  New Documentary. A critical introduction,  London, New York, Routledge, 

2000, p. 3.



autoridade ou um discurso assertivo. 139  Apenas num passo seguinte, e após a 

confrontação da indexação com as características convencionais aplicadas a um filme de 

não-ficção, o espectador assume as afirmações feitas pelo filme como «sendo 

verdadeiras» e consequentemente as imagens, personagens e sons apresentados como 

retratos históricos.140 

O produtor e teórico Dirk Eitzen concorda apenas parcialmente com as 

afirmações de Carl Platinga. Aceitando a posição de Plantinga e Noëll Carroll de que na 

nossa cultura existe uma grande concordância entre os espectadores acerca de que tipo 

de filmes devem ser classificados como documentários, nega, todavia, a possibilidade 

de definir os textos que na nossa cultura são indexados como documentários.141 Para 

além disso, critica a posição de Plantinga, de que um documentário para ser 

documentário necessita de ter uma posição assertiva – que para Eitzen é nada mais nada 

menos do que a tese de Bill Nichols segundo a qual o documentário, por definição, 

apresenta um caso ou um argumento sobre o mundo histórico.142 No centro de toda a 

concepção de Eitzen não está o filme, ou o texto como Eitzen prefere designá-lo, mas 

unicamente o seu destinatário, o espectador do documentário, ou na terminologia 

utilizada por Eitzen, o leitor. Por este motivo Eitzen propõe que em vez de dizer “que o 

documentário afirma algo, deveríamos dizer que o documentário é entendido como se 

afirmasse algo”.143  Embora a crítica de Eitzen à abordagem de Plantinga nos ajude na 

nossa procura de um entendimento do que é um documentário, ou seja, o documentário 
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139  Plantinga, Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, Cambridge, New York, Melbourne, 
Cambridge University Press, 1997,  p. 21. Richard Kilborn e John Izod referem neste contexto uma 
diferença notável entre os produtores e os críticos de TV ou Cinema. Enquanto os primeiros adoptam 
os parâmetros dos canais televisivos, os críticos orientam-se pelos filmes que viam ao longo da sua 
carreira e que entendem como sendo de cariz documental; cf. Richard Kilborn/ John Izod, Confronting 
Reality, op. cit., p. 13.

140  Plantinga, Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, op.cit.,  p. 18; também Bill Nichols refere 
esta abordagem numa das suas últimas obras: “It may seem circular, but one way to define 
documentary is to say, ‘Documentaries are what the organizations and institutions that produce them 
make.’ If John Grierson calls Night Mail a documentary or if the Discovery Channel calls a program a 
documentary,  then these items come labelled as documentary before any work on the part of the viewer 
or critic begins”, Nichols, Introduction to Documentary, op. cit., p. 22.

141  Eitzen utiliza neste contexto o termo “texto” no sentido de filme. Para fundamentar a sua posição 
Eitzen remete para filmes como JFK  de Oliver Stone que sendo claramente uma obra de ficção tem 
todavia claros traços documentais.

142  Nichols, Introduction to Documentary, op. cit., p. 4. 
143  Dirk Eitzen, «Wann ist ein Dokumentarfilm? Der Dokumentarfilm als Rezeptionsmodus», in montage/

av, 7/2/1998, p. 21.



não como um tipo de filme/texto, mas como um tipo de interpretação/leitura144, também 

não nos satisfaz a definição que Eitzen propõe como alternativa: “Um documentário é 

cada filme, cada vídeo e cada programa de televisão, que por princípio poderia ser 

acusado de mentir”.145  Esta definição negativa não vai mais longe do que o seu 

correspondente afirmativo, ou seja: «O documentário é cada filme, cada vídeo e cada 

programa de televisão que é por princípio entendido como fazendo afirmações 

verdadeiras». Pois como afirma Klaus Arriens

“O facto de que um documentário pode falhar de tal maneira que acaba por ser 
acusado de ser mentira, é apenas uma condição formal para o facto de ser uma 
representação da realidade com valor cognitivo”.146
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144  Idem, p. 31.
145  Idem, p. 26.
146  Arriens, Wahrheit und Wirklichkeit im Film, Philosophie des Dokumentarfilms, op. cit., p. 106.



I.5. Conclusão

Apesar de inúmeras tentativas de definir o que é um documentário e de já terem 

passado mais de oitenta anos desde a célebre definição de Grierson de “tratamento 

criativo da actualidade”, nenhuma definição de documentário conseguiu impor-se na 

literatura como consensual. Facto é, todavia, que na segunda década do século XX 

surgiria um género de documentário que se foi impondo: o de estilo griersoniano, 

caracterizado por vários elementos formais, como o narrador tipo Voice-of-God, 

entrevistas com pessoas na sua qualidade de actores sociais, utilização de som diegético, 

cenas de corte filmadas no local, etc., que por definição se dedicava a temáticas socio-

políticas. Foi sobretudo no espaço anglo-saxónico que esta corrente conseguiu impor-se 

como documentário padrão, de tal forma que Bill Nichols afirmava ainda em 2001: 

“Geralmente, documentários abordam conceitos e questões em relação aos quais 
existe uma preocupação social ou um debate. Se um conceito está fora de dúvida, 
tais como a condensação de líquidos na situação de uma queda de temperaturas ou 
a evaporação de líquidos devido ao aumento de temperaturas, há uma pequena 
necessidade para um documentário falar sobre isto.”147

Para Barnouw não restam dúvidas de que Grierson e o seu movimento 

configuraram profundamente as expectativas do público face às características que um 

documentário deve ter.148  Mas a influência de Grierson não radica só nos seus filmes. 

Tal como vimos, enquanto Grierson e os seus colaboradores promoviam nas salas de 

cinema uma unidade nacional através dos seus documentários, a BBC sob a direcção de 

John Reith, experimentava uma nova tecnologia que viria a revolucionar por completo o 

mundo audiovisual. A ascensão do cinema sonoro a novo padrão cinematográfico trouxe 

o fim a todos os tipos de documentário que focavam em primeiro lugar a imagem e não 

o discurso. O Kinoprawda de Vertov, o cinema de compilação de Shub e o 

documentário poético de Ruttmann, Ivens, Léger e muitos outros, devido à prioridade 
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que davam à imagem, acabava por sucumbir num mundo em que a escassez de recursos 

provocada pela crise económica mundial reservava os meios financeiros para aquele 

tipo de cinema que mais garantias oferecesse de promover a mensagem da entidade 

financiadora que em muitos casos podia ser governamental. Apesar de Flaherty não ter 

deixado de fazer filmes em locais exóticos e sobre populações particulares, os anos 

trinta e especialmente os anos de guerra estavam dominados pelo tipo de documentário 

que melhor servia para fins de propaganda: o documentário pedagógico desenvolvido 

pelo movimento documentarista britânico. A influência do movimento documentarista 

na BBC foi de extrema importância, como conclui Bjørn Sørenssen no seu estudo The 

‘socially useful’ in Public Broadcasting.149  Os documentários produzidos por esta 

estação televisiva tornavam-se um marco orientador para a toda a produção 

internacional, juntamente com os parâmetros estabelecidos por Grierson e o seu 

movimento: narrador masculino em voice-over, entrevistas filmadas, som ambiente, 

temáticas de cariz socio-político150, parâmetros estes que viriam a marcar 

definitivamente qualquer documentário que visasse retratar temáticas históricas. 

Ao longo deste capítulo verificou-se claramente que, não existindo uma 

definição consensual do que é um documentário, cristalizou-se, porém, um elemento 

como denominador comum nas últimas duas décadas, sem o qual nenhum filme pode 

ser considerado documentário: o da «verdade». Um documentário ao qual não estaria 

associada a ideia da verdade, tanto por parte dos produtores como por parte dos 

receptores, nunca seria considerado documentário. Não é por acaso que alguns dos mais 

conceituados festivais de documentários integram no seu nome a ideia de verdade/

realidade. É o que acontece, por exemplo, com os festivais Cinéma du Réel (Paris), 

Vision du réel (Nyon, Suiça), É tudo Verdade (São Paulo, Brasil) e o True/False Film 

Festival (Columbia, EUA). O mesmo pode afirmar-se também dos títulos de algumas 

importantes monografias do documentarismo como por exemplo: “Confronting Reality, 

de Kilborn e Izod, Claiming the Real de Brian Winston, Wahrheit und Wirklichkeit im 

Film [”Verdade e Realidade em Filme”, A.S.] de Klaus Arriens, Bilder des Wirklichen 
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149  Idem, ibid.
150  Carl Plantinga adverte que o documentário griersoniano não teve o mesmo impacto em França. Nesse 

país, defende este autor, os documentaristas frequentemente enfrentavam o seu filme como uma 
oportunidade para criar uma obra artística que transcendesse a sua temática em vez de apenas relatar 
sobre ela; cf. Plantinga, Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, op. cit, p. 27. 



[“Imagens da Verdade”, A.S.] de Eva Hohenberger e Representing Reality de Bill 

Nichols.151 

Dada a importância do aspecto da «verdade» associada ao documentário, 

compreenderemos então, no contexto do nosso estudo, sob o termo «documentário», 

“todos os filmes em película ou em outros suportes audiovisuais que alegam que o que 

mostram seja verdadeiro, e aos quais o espectador responde com a expectativa de que a 

realidade fílmica apresentada corresponda à verdade".
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151  A mudança de atitude face ao valor de «realidade no documentário» reflecte-se nitidamente nos títulos 
de duas das principais obras sobre o documentarismo. Enquanto Bill Nichols designa a sua obra de 
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“Representing Reality”, o título da obra de Brian Winston “Claiming the Real” mostra desde logo o 
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Capítulo II - O documentário histórico

O objectivo do segundo capítulo deste trabalho consiste em encontrar uma 

definição operacional de documentário histórico que sirva de base para as análises que 

se seguirão.

Assim, em primeiro lugar, traçaremos um panorama da evolução do 

documentário histórico nas últimas décadas do séc. XX. Posteriormente, faremos uma 

abordagem teórica do termo através da relação entre os dois vocábulos que o compõem, 

ou seja, «documentário» e «história». 

O ponto de partida para a nossa tentativa de encontrar uma definição será o 

conjunto de textos que constituem o American Historical Review Forum de Dezembro 

de 1988 dedicado ao tema History in Images/History in Words: Reflections on the 

Possibility of Really Putting History onto Film.”152  Nos seus textos, os historiadores 

Robert Rosenstone, David Herlihy, Robert Brent  Toplin e Hayden White, definem as 

suas posições face à escrita de história em suporte audiovisual. O ensaio de Hayden 

White, nomeadamente, será o ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada 

sobre os principais pontos comuns entre a historiografia visual e a historiografia verbal, 

passo indispensável na nossa procura de uma definição operacional do termo 

«documentário histórico».
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II.1. O advento do documentário histórico

A crescente importância do documentário histórico na representação e 

divulgação de aspectos históricos acompanha um processo de alteração substancial na 

cultura de história que se tem feito notar desde as últimas décadas do século XX. Ao 

longo dos anos em questão, o interesse por questões históricas viveu um auge que se 

tem traduzido numa adesão crescente do público a eventos e debates sobre aspectos 

históricos fora dos tradicionais círculos de especialistas. 

O conceito de «cultura de história» (history culture) foi criado pelo historiador 

alemão Jörn Rüsen que o define como “a articulação eficaz da consciência histórica na 

vida de uma sociedade”.153  Responsáveis por esta articulação são, segundo este 

historiador alemão, não só a ciência académica mas também o ensino escolar, os órgãos 

responsáveis pela conservação e pela protecção dos monumentos históricos, os museus 

e outras instituições. Todas estas entidades, apesar das suas diferenças e 

particularidades, apresentam-se como “manifestações de um tratamento abrangente e 

comum da história”. 154

A cultura de história, afirma Rüsen, manifesta-se em três dimensões que se 

encontram todas reunidas nos agentes referidos: uma dimensão cognitiva que pode ser 

estruturada por critérios de verdade, uma dimensão política que se pode estruturar por 

critérios de poder e uma dimensão estética, estruturada por critérios de beleza. Rüsen 

exclui desta dimensão da cultura da história expressamente os géneros literários 

normalmente associados a critérios de estética: romances e peças dramáticas. Rüsen é 

claro: apesar de apresentarem temáticas históricas, a cultura de história engloba apenas 

obras que manifestam uma “genuína memória histórica”, ou seja, obras escritas por 

historiadores e não obras de cariz ficcional devido à predominância do elemento de 
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154 Idem, p. 4. 



ficção neste tipo de textos.155

Uma opinião diferente defende o historiador Siegfried Quandt. Quandt, ele 

próprio autor de alguns dos mais bem sucedidos programas audiovisuais de história 

contemporânea emitidos pela televisão alemã, salienta as alterações da cultura da 

história na sequência do enorme avanço da visualização da mesma através de programas 

televisivos. Aliás, o apoio que o documentário histórico obteve junto de canais 

televisivos a partir da década de 60 do século passado foi tão grande, que David 

Ludvigsson considera que, sem o mesmo, o próprio género de documentário histórico 

nem sequer existiria.156 

Qual será o motivo deste acolhimento especial do documentário histórico na 

grelha da televisão pública? Por um lado, tal como veremos mais adiante, o 

documentário histórico consegue produzir taxas de audiências extraordinárias, por 

outro, como salienta David Ludvigsson, dado que a História é entendida como algo do 

foro educativo e não de entretenimento, a produção e difusão de documentários 

históricos são consideradas pelos responsáveis da televisão como algo que fortalece “a 

confiança no serviço público das cadeias de televisão”.157  Este tipo de documentário, no 

entanto, nunca teria obtido tanto êxito junto do público se não tivesse registado já desde 

muito cedo inúmeras tentativas de se adaptar às subsequentes mudanças socioculturais e 

explorado novos dispositivos que permitissem alargar o leque das temáticas retratadas. 

Um bom exemplo para a versatilidade do documentário histórico é o filme 

canadiano City of Gold. Este documentário de 1957, realizado por Wolf Koenig e Colin 

Low, conta a história da cidade mineira Dawson City durante os tempos do Gold Rush 

do Klondike.158  O dispositivo pioneiro encontrado pela dupla Koenig e Low, que lhes 

logrou um Óscar, foi uma combinação de imagens filmadas na actualidade dos anos 50 
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155  Idem, p. 12.
156  Siegfried Quandt, «Geschichte im Fernsehen. Perspektiven der Wissenschaft», in Geschichte im 

Fernsehen. Ein Handbuch,  Guido Knopp e Siegfried Quandt (Eds.),  Darmstadt, Wissenschaftliche 
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158 A importância do documentário City of Gold está no seu trabalho pioneiro na aplicação de movimentos 
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estava dominado pelas imagens em movimento Para mais informações sobre esta obra prima 
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com sofisticados movimentos de câmara sobre fotografias do séc. XIX. Esta 

combinação constituiu uma das primeiras tentativa de ultrapassar o principal obstáculo 

de qualquer documentário sobre o passado: a sua dependência de imagens filmadas. Por 

outras palavras, o próprio género do documentário limitava os autores a priori a 

escolher exclusivamente temáticas da história do séc. XX. É este o único século do qual 

existem imagens em movimento. Só quando os cineastas criaram novas convenções e 

técnicas que permitiam incutir movimento em imagens fixas, como por exemplo 

fotografias antigas, pinturas, etc., através de movimentos de câmara, a temática dos 

documentários históricos pôde abranger também períodos anteriores. Tentativas neste 

sentido ocorreram ainda antes da Segunda Guerra Mundial como nos revela o filme 

Michelangelo. Das Leben eines Titanen (1938-1940). Neste filme, o realizador alemão 

Curt Oertel traçou a biografia do artista sem mostrar uma única pessoa, optando por 

filmagens de praças, palácios, paisagens, esculturas ou outras obras de arte, cuja 

imagens fez acompanhar por uma banda sonora composta por narração e música.

Eric Barnouw distingue no seu panorama clássico A History of the Non-Fiction 

Film cinco tipos de documentários históricos.159  1.º documentários históricos de 

natureza generalista que retratam geralmente períodos de centenas, às vezes até 

milhares de anos da história humana.160  Estes caracterizam-se pela utilização de 

narradores de renome, como por exemplo a série da BBC Civilization (1970) que teve 

como narrador onscreen o historiador de arte Kenneth Clark; 2.º filmes de compilação 

na tradição das obras de Esfir Shub; 3.º documentários biográficos sobre personalidades 

históricas famosas; 4.º filmes que através de entrevistas realizadas na actualidade 

evocam os acontecimentos passados, com ou sem recurso a material de arquivo, como 

Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls ou Shoah de Claude Lanzmann; e 5.º séries 

televisivas que evocam o passado através da utilização de fotografias e pinturas da 

época, bem como da leitura de documentos pessoais da mesma altura, como é o caso da 

série Civil War (1990) de Ken Burns. Burns combina a leitura de documentos pessoais, 

mais concretamente cartas de soldados de ambos os lados beligerantes dirigidas aos 
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159  Erik Barnouw, Documentary. A History of the Non-Fiction Film, New York, Oxford, Oxford 
University Press, 1993, pp. 314-330.

160  Barnouw refere aqui produções da BBC da década de setenta do século XX como 
„Civilization“ (1970) ou „The Ascent of Man“ (1972); cf. idem, p. 315.



seus familiares, com imagens das paisagens onde decorreram as batalhas filmadas na 

actualidade.161 

A categorização de Eric Barnouw, todavia, não nos parece satisfatória devido à 

falta de uma indicação clara dos parâmetros aplicados. Esta falta é particularmente 

notória no caso do último subgrupo, no qual o autor enquadra exclusivamente a série 

Civil War. No entanto, apesar da falta de categorias claras, é importante referir a 

classificação de Barnouw, pois as obras que o autor indica como sintomáticas para os 

respectivos subgéneros reflectem o que já referimos anteriormente: uma mudança 

radical de paradigma acompanhada e/ou facilitada pela utilização de novos dispositivos. 

Esta mudança, aliás, é mais facilmente classificável aplicando a grelha dos seis 

modos do documentário desenvolvida por Bill Nichols. A classificação do documentário 

pelos modos expositivo, observacional, participativo, reflexivo, poético e performativo 

permite-nos entender melhor as mudanças ocorridas ao longo da segunda metade do 

século passado. Ao clássico documentário histórico, caracterizado pela voz de um 

narrador invisível e omnisciente, cujas palavras são ilustradas por uma compilação de 

materiais de arquivo, designado por Nichols como expositivo, juntaram-se novas formas 

participativas, ancoradas principalmente nas contribuições de testemunhos dos eventos 

retratados através de entrevistas. 

Da grelha dos modos de documentário de Bill Nichols, David Ludvigsson 

identifica apenas três como os modos dominantes no documentário histórico: o modo 

expositivo, o observacional e o participativo. Todos eles, segundo Ludvigsson, 

consistem em “formas realistas, ou evidenciais de representação, nas quais o narrador, a 

imagem observada e os entrevistados provocam a impressão de fornecer informações 

verdadeiras. Em virtude de seu realismo eles apresentam provas sobre o passado.”162  A 

caracterização dos modos expositivo, observacional e participativo como sendo os 

principais modos do documentário histórico feita por Ludvigsson é certamente correcta. 
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161  Como refere Eric Barnouw, a série de Ken Burns teve tanto sucesso junto das audiências e no mundo 
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American Historians, cujo corpo é limitado para 250 membros. Este acto é tanto mais importante 
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reconhecimento de documentário como meio de escrever história por parte deste grémio. Cf. idem,  p. 
328.

162  David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker's Dilemma, op. cit., p. 70.



Da mesma forma, partilhamos a sua fundamentação baseada na característica realista 

destes modos e do efeito de prova que este tipo de filme tem perante o espectador. 

Todavia, o seu veredicto de o modo expositivo ser o mais frequentemente usado em 

documentários históricos parece-nos discutível. Aliás, como o próprio autor afirma, o 

facto de um documentário ser feito em determinado modo não significa necessariamente 

que este modo seja a única categoria formal existente na obra mas apenas que é o 

elemento dominante.163  O que hoje em dia se compreende sob o termo «documentário 

histórico» é efectivamente uma mistura entre os três modos, mistura para a qual 

contribui sobretudo a utilização de testemunhos. 

Na verdade, não só mudaram os modos de fazer documentários históricos no 

sentido de formas mais participativas, como também mudou substancialmente a própria 

maneira das entrevistas como mostra um estudo diacrónico de Judith Keilbach. 

Keilbach, identifica, no seu trabalho sobre a encenação dos testemunhos em 

documentários históricos dedicados à temática do Holocausto, um claro aumento na 

utilização de entrevistas ocorrido entre as décadas de 60 e 80.164 Mais importante do que 

o mero aumento quantitativo, todavia, é a profunda alteração verificada nas convenções 

de apresentação dos testemunhos. Assim, na série documental Das Dritte Reich (emitida 

na Alemanha em ritmo semanal entre o final de 1960 e o início de 1961), provavelmente 

o primeiro programa feito nesse país com a intervenção de testemunhos, três factores 

chave caracterizavam as respectivas entrevistas: primeiro, os testemunhos foram 

filmados em ambientes particulares ou seja não em estúdio. Segundo, é todos os 

testemunhos eram de sexo masculino. Terceiro, alguns leram para a câmara 

depoimentos previamente fixados em papel.165  Ao comparar estas entrevistas com os 

depoimentos registados num documentário de 1979 intitulado Lagerstraße Auschwitz, a 

autora encontra uma diferença essencial: o programa, realizado quase duas décadas 

depois da série Das Dritte Reich escolhia como protagonistas não só pessoas 

directamente ligadas à temática do Holocausto, como historiadores, vítimas ou 

culpados, mas também visitantes do campo de concentração de Auschwitz, ou seja, 
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164  Cf. neste contexto a obra de referência de Annette  Wieviorka, L'ère du témoin,  Paris, Hachette, « 

Pluriel », 2002.
165  Judith Keilbach,  «Zeugen der Vernichtung. Zur Inszenierung von Zeitzeugen in Bundesdeutschen 

Fernsehdokumentationen», in Die Gegenwart der Vergangenheit. op. cit., p. 158.



representantes de uma geração posterior à que viveu e participou nos acontecimentos, 

questionando-os sobre as suas impressões e os seus sentimentos. 

Se em termos de montagem, a série Das Dritte Reich colocava os depoimentos 

dos entrevistados sempre a seguir às informações de índole geral apresentadas pelo 

narrador omnisciente como prova com base na experiência pessoal, o filme 

Lagerstrasse Auschwitz abre o espaço do documentário, tradicionalmente reservado a 

especialistas ou testemunhos contemporâneos dos acontecimentos retratados, a outros 

intervenientes. Deste modo, o conceito de testemunho jurídico, uma fonte obrigada por 

lei a depor unicamente factos verdadeiros, é deliberadamente abandonado a favor de 

pessoas que se distinguem dos espectadores em apenas um único ponto: o facto de 

terem estado no local no momento da filmagem. 

Concluindo esta confrontação do documentário histórico tradicional de modo 

expositivo com os de modo participativo, pode dizer-se que ao abandonar a figura do 

narrador omnisciente e ao dar a voz a personagens relacionadas com os locais ou 

eventos retratados por motivos biográficos ou apenas ocasionais, os documentários 

acabaram enriquecidos com detalhes pessoais anteriormente desconhecidos, e 

humanizados devido ao elemento de identificação oferecido ao espectador pela escolha 

dos intervenientes.

Uma contribuição fundamental para a recolha de depoimentos em grande escala 

foi o já referido avanço tecnológico. Tanto a construção de câmaras leves, primeiro em 

película com uma maior sensibilidade de luz, —mais tarde substituída pelo suporte 

vídeo—, como um novo equipamento de som, facilitavam a gravação de depoimentos 

até na própria casa dos entrevistados. Também o meio de difusão em si, o ecrã 

televisivo, estimulou a prática de entrevistas em documentários históricos, como 

salienta David Ludvigsson.166  No pequeno ecrã, os grandes planos de pessoas a falar 

funcionavam esteticamente melhor do que os planos gerais cheios de pequenos detalhes, 

tipicamente usados em cinema.

Em termos formais, assistia-se a uma combinação das conquistas do cinema 

directo, na medida em que se combinava a voz e a presença física de pessoas 
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relacionadas com as temáticas retratadas, com materiais de arquivo audiovisual. 

Como já vimos, a utilização de materiais de arquivo em documentários tinha 

sido praticada desde os anos vinte do século passado, predominantemente nos filmes de 

compilação. No entanto, relativamente à disponibilidade e acesso aos materiais 

verificou-se uma enorme mudança a partir da década de 70. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, os factores mais importantes foram a falência económica de muitas das 

empresas produtoras dos chamados jornais de actualidades e a sucessiva passagem dos 

seus arquivos para instituições públicas como os National Archives ou algumas 

Universidades. Acresce a passagem para domínio público de uma enorme quantidade de 

imagens filmadas ou financiadas por órgãos estatais americanos. Finalmente, a 

catalogação dos arquivos realizada no contexto da mudança de propriedade dos novos 

materiais, consistiu um processo que só por si permitiu a descoberta de uma enorme 

quantidade de materiais anteriormente desconhecidos. 

Em Portugal, a abertura a utilizadores externos de um dos maiores arquivos do 

país, o da Radiotelevisão Portuguesa, ocorreu apenas em inícios da década de noventa, 

no contexto do aparecimento dos canais privados a partir de 1992 (a SIC iniciou as 

transmissões a 6 de Outubro de 1992 e a TVI a 20 de Fevereiro de 1993). Através da 

portaria n.º 111/91 de 7 de Fevereiro, o legislador português pretendia facilitar o acesso 

ao espólio audiovisual da RTP tanto a empresas comerciais como “a utilizadores 

externos com fins culturais e educativos (...).” Assim, a portaria no seu ponto 6º, 

relativamente ao uso de materiais do arquivo por terceiros, estabelece o seguinte: “A 

RTP facultará aos operadores privados de televisão e a produtores de cinema e 

audiovisuais que comprovem tal qualidade a utilização do arquivo organizado nos 

termos da presente portaria nomeadamente para fins de inclusão em noticiários, 

produção de programas e para actividades de investigação ou de índole cultural e 

educativa (...).”167

A diversificação da paisagem televisiva europeia a partir da década de oitenta do 

séc. XX, motivada pelo surgimento de novos canais privados, criou um novo ambiente 

de carácter predominantemente comercial em que pequenas companhias de produção 
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com programas de orçamentos reduzidos competiam com a produção interna das 

estações televisivas públicas. O actual panorama televisivo, tanto em Portugal como no 

resto da Europa, é assim caracterizado por um grande número de produções de baixo 

orçamento, esporadicamente enriquecido por programas históricos de grande prestígio e 

grandes orçamentos, como por exemplo a série histórica Apocalypse.168  Esta mega-

produção em formato de série foi concebida desde o início com vista a uma exibição e 

comercialização internacional tendo sido financiada em forma de co-produção com 

vários canais públicos europeus.169 

A série, realizada pela dupla Isabelle Clarke e Daniel Costelle, evidenciou mais 

uma vez o impacto e o papel que o documentário histórico tem actualmente na cultura 

de história e na própria historiografia. Este papel é tanto maior quanto ao longo das 

últimas décadas a produção de documentários históricos levou à descoberta de múltiplas 

e novas fontes visuais e sonoras, de modo que os próprios documentários se 

transformaram de mero produto de divulgação em fonte indispensável para a própria 

escrita da história.170  Mais ainda, como Marc Ferro salienta, alguns documentários 

históricos, como, por exemplo, Mein Kampf de Erwin Leiser (1962) ou Le chagrin et la 

pitié (1973), transformaram-se em agentes de história no sentido de terem provocado 

eventos históricos. Enquanto o filme de Leiser, sublinha Ferro, foi decisivo para o 

movimento socio-cultural alemão da década de 60, caracterizado pela posição crítica da 

juventude alemã relativamente ao passado nazi dos seus pais, o filme de Marcel Ophuls 

provoca uma década mais tarde, na França, um debate nacional sobre a colaboração da 

população francesa e do Estado francês na política de extermínio nazi.171 
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Fernsehen. Ein Handbuch, Guido Knopp e Siegfried Quandt, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1989, p. 14.

171 Marc Ferro, L' Empire de l' Image. Cinéma et Histoire, Paris, Éditions Denoël/Gonthier, 1977, p. 14. 



II.2. História visual e escrita da história

O principal ponto de partida para uma reflexão mais profunda por parte dos 

historiadores académicos sobre a complexidade e as repercussões da história filmada foi 

o sucesso mundial da mini-série de ficção americana Holocaust. A série produzida em 

1978 pela NBC, uma cadeia americana de televisão comercial, conta em quatro 

episódios a história da perseguição dos judeus na Alemanha nazi através do retrato de 

duas famílias alemãs, uma judia e outra ariana. Apesar do enorme eco junto dos 

telespectadores, —apenas um ano após a sua estreia nos Estados Unidos a série tinha 

sido vista por cerca de 220 milhões de pessoas—, e não obstante os muitos prémios 

conquistados, a recepção no meio dos críticos e dos historiadores foi ambígua. No meio 

dos aplausos fizeram-se ouvir críticas severas por parte de nomes tão sonoros como o de 

Eli Wiesel. Este atacou ferozmente a série no New York Times, logo após a sua estreia 

nos Estados Unidos: 

“Untrue, ofensive, cheap: as a TV production, the film is an insult to those who 
perished and to those who survived. [...] Contrived situations, sentimental episodes, 
implausible coincidences: If they make you cry, you will cry for the wrong 
reasons...”172

Não obstante o facto de a própria biografia de Eli Wiesel ter certamente 

influenciado o seu veredicto — Wiesel é um dos mais conhecidos sobreviventes dos 

campos de concentração — as suas palavras chamam desde logo a atenção para um 

leque de questões inerentes a qualquer obra cinematográfica/audiovisual dedicada a 

aspectos históricos. Entre elas contam-se: lacunas na autenticidade dos factos 

apresentados, narrativas eventualmente pouco plausíveis por motivos dramatúrgicos, 

uma orientação no sentido de provocar um envolvimentos emocional do espectador e 

repercussões de eventuais constrangimentos financeiros sobre o conteúdo.
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No entanto, o interesse despoletado junto de espectadores de todo o mundo pelos 

horrores da política de extermínio nazi, alertou os historiadores para a influência que a 

história televisiva já tinha conquistado junto das populações e o seu impacto sobre a 

cultura de história.173  Este facto traduziu-se por exemplo na Alemanha em 450.000 

pedidos de informação adicional sobre a matéria retratada pela série. O inesperado 

sucesso de Holocaust não deixou nenhuma margem de dúvida para o facto de que os 

tempos em que a escrita da história estava essencialmente reservada a historiadores 

universitários tinha chegado ao fim. 

10 anos após a estreia do primeiro episódio da série, a reflexão por parte dos 

historiadores acerca das implicações da história visual sobre a escrita da história 

encontrou o seu primeiro ponto alto num debate publicado na revista The American 

Historical Review dedicado à questão «History in Images/History in Words: Reflections 

on the Possibility  of Really Putting History onto Film»174, organizado pelo já referido 

historiador americano Robert Rosenstone. Vejamos de seguida, as posições defendidas 

por cada um dos participantes no fórum.

No seu ensaio introdutório, Rosenstone classifica o desafio que o meio 

audiovisual constitui para os historiadores como uma experiência simultaneamente 

estimulante e perturbadora. Por um lado, o meio audiovisual oferece ao historiador as 

vantagens de um poder de comunicação visual anteriormente inexistente, a capacidade 

de alcançar um público muito mais vasto, bem como a possibilidade de trocar as 

“profundezas solitárias das bibliotecas” pela interacção com outras pessoas. Por outro 

lado, o preço a pagar por todas estas vantagens é o dissabor de um resultado final 

sempre incapaz de “satisfazer plenamente o historiador como historiador”175. Para 

Rosenstone não há dúvida: “Inevitavelmente acontece algo no caminho da página para o 

ecrã que muda o sentido do passado tal como este é entendido por aqueles de nós que 

trabalham com as palavras.”176
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Robert Rosenstone fala por experiência própria. Dois dos seus livros foram 

passados a filme. Um deles originou a longa metragem de ficção Red, sobre a vida do 

revolucionário americano John Reed, o outro o documentário The Good Fight que 

retrata a história dos combatentes voluntários americanos na Guerra Civil da Espanha. 

Apesar das qualidades de ambos os filmes, nenhum deles pôde corresponder às 

exigências em termos de verdade e verificabilidade tipicamente aplicadas por 

historiadores. Enquanto Reds colocava o protagonista numa viagem de comboio de 

França para Petrogrado, algo totalmente impossível em 1917 devido às actividades 

bélicas, The Good Fight utilizava as memórias pessoais destes veteranos para 

comprovar factos históricos, sem qualquer advertência para eventuais erros de memória 

ou informações inexactas devido à passagem de mais de quatro décadas sobre os 

acontecimentos.177

Para Rosenstone, estes são apenas alguns sintomas de uma série de 

condicionantes inerentes a qualquer filmes de cariz realista (realistic films) sobre 

temáticas históricas.178 No seu livro Visions of the past: the challenge of film to our idea 

of history, Rosentone elabora um catálogo de problemas inerentes a filmes sobre 

temáticas históricas.

Em primeiro lugar refere problemas estruturais nomeadamente a organização da 

matéria em forma de conto com início, meio e fim com uma inerente mensagem moral. 

Para além disso, o conceito de história subjacente a estes filmes é o de uma história 

progressiva, ou seja a situação presente na qual se encontra o espectador é sempre 

considerada como melhor do que a retratada. Em segundo lugar, o autor alerta para as 

implicações que a convenção de apresentar a história como história de indivíduos tem 

sobre o próprio conteúdo: como os indivíduos são alegadamente os responsáveis pelo 

processo histórico, a resolução do problema individual substitui a resolução do 

problema histórico. Mais afirma o historiador americano que filmes com temáticas 
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históricas apresentam a história como a história de um passado fechado, concluído e 

simples. Normalmente, não prevêem espaço para posições alternativas às apresentadas. 

Mesmo nos casos excepcionais em que são incluídas vozes discordantes, estas ficam 

sem qualquer impacto, servindo apenas para salientar a verdade do argumento principal. 

Outros dois factores apontados são a busca da emoção e a dramatização da 

narrativa que se traduzem numa apresentação da história como uma sequência de 

triunfos, angústias, alegrias, desesperos, sofrimento e heroísmos, sensações reforçadas 

pelo tipo de utilização da câmara, montagem e banda sonora. Finalmente, Rosenstone 

frisa que aspectos que a historiografia deve separar por razões analíticas e estruturais — 

tais como questões económicas, políticas ou raciais — se encontram reunidos e 

interligados neste tipo de filmes, através de histórias sobre indivíduos, grupos ou 

nações. No entanto, extremamente alarmante é, segundo o mesmo autor, a importância 

do meio audiovisual como principal fonte do conhecimento histórico para a maioria da 

população, apesar das condicionantes acima referidas. Trata-se de um meio constituído 

por um conjunto de instituições que se encontram “quase totalmente fora do controle” 

daqueles que dedicam a sua vida à história.179 

Nem o documentário sai isento da crítica severa de Rosenstone, uma vez que 

também este género segue a estratégia dos filmes de ficção, organizando o seu material, 

em termos narrativos, como uma história que se desenvolve a partir de um conflito 

inicial até uma resolução dramática.180 O veredicto é categórico: 

“(…) the documentary is never a direct  reflection of an outside reality but  a work 
consciously shaped into a narrative that — whether dealing with past or present — 
creates the meaning of the material being conveyed.”181

Tal como acabámos de ver, para Rosenstone o documentário cria o significado 

das suas provas. No entanto, como salienta correctamente William Guynn, com esta 

opinião Rosenstone comete o erro de muitos historiadores: o de não questionar na sua 

crítica à história filmada a sua própria prática discursiva enquanto historiador.182 
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Na sua já referida obra Visions of the Past de 1995, Rosenstone viria todavia a 

atenuar a sua posição crítica. Nesta obra, saudava um novo tipo de filmes por ele 

designado «filme histórico experimental». Neste grupo enquadrava obras ficcionais e 

não ficcionais e de estilos tão distintos como Shoahh de Claude Lanzman, O Couraçado 

Potemkin e Outubro de Eisenstein, Sans Soleil de Chris Marker, Surname Viet Given 

Name Nam de Trinh T. Minh-ha ou Die Patriotin de Alexander Kluge, entre outras. O 

historiador americano defendia que estas obras cumpriam o que os trabalhos da área de 

história pós-moderna tinham prometido mas nunca cumprido: violar deliberadamente as 

convenções típicas da escrita de história. Ao invés de pretenderem abrir uma janela 

directamente para o passado, como faziam os filmes realistas, aqueles abriam uma 

janela sobre uma maneira diferente de pensar o passado.

“[Experimental films] tend to make bits and pieces of our historical experience 
accessible, sometimes in all its confusion. Such films rarely claim to be the only or 
the last  word on their subject; many hope to make us think about the importance of 
a subject igored by written history.”183

É de referir que o conceito de «história experimental» tem correspondências 

com o conceito de “histoire parallèle” de Marc Ferro.

Este conceito tem sido defendido por este autor desde há largos anos, tendo dado 

origem a um programa televisivo do mesmo nome.184 Não é de espantar, neste contexto, 

que alguns dos filmes referidos por Rosenstone sejam os mesmos que Marc Ferro 

considera como exemplos de histoire parallele. Contam-se, entre estes, Shoah de 

Claude Lanzmann e Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. A diferença entre 

Rosenstone e Ferro é que enquanto o primeiro englobava no seu conceito filmes multi-

causais, filmes expressionistas e filmes surrealistas, Ferro integrava nos filmes da 

história paralela principalmente obras que davam expressão à memória dos vencidos e 

dos povos perseguidos ou subjugados e que provocavam, por este motivo, uma 
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consciencialização do público.185

No mesmo número da revista The American Historical Review, o medievalista 

americano David Herlihy partilha com Rosenstone a sua posição céptica em relação ao 

potencial do documentário histórico. Também para ele o documentário força “os 

eventos numa linha narrativa – com início, meio e fim, com crise e resolução”. A 

intervenção de Herlihy é dedicada à função central de toda a história, ou seja, à 

interpretação do passado em benefício do presente, sendo o seu ponto principal a 

questão se filmes podem «genuinamente» interpretar o passado.186  O medievalista 

entende que não, dado que há uma fenomenologia básica da imagem cinematográfica 

que rege o que pode ser expresso ou não através do meio fílmico.187 O grande poder do 

filme, que na opinião de Herlihy reside na capacidade de transformar o espectador em 

testemunha dos eventos retratados, é, devido à natureza do meio, simultaneamente o seu 

maior defeito sempre que se trata de filmes dedicados ao passado. Porque como 

qualquer outro tipo de apresentação dramática, o filme dedicado ao passado exige a 

suspensão da descrença por parte do espectador.188  O meio cinematográfico, com as 

ilusões que cria, ofusca no espectador a consciência de que todo o conhecimento 

histórico chega a nós de forma filtrada, sendo a função tradicional da crítica histórica o 

rastreio, avaliação e classificação destes filtros, na esperança de assim compreender o 

que realmente aconteceu. Daí resulta um conflito irreconciliável entre a historiografia e 

o meio cinematográfico: “Doubt is not visual”.189  A advertência de Herlihy  de que 

avisos do género de nota de rodapé, que poderiam incentivar o espectador a manter um 

distanciamento crítico em relação ao que é visto, são infilmáveis, está certamente 

correcta, também por este tipo de aviso pressupor, como salienta o autor, uma mudança 

do meio visual para o verbal.190  Resta ponderar, tal como será feito ao longo deste 

estudo, se o espectador se deixa mergulhar tão completamente no que lhe é apresentado 
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187 Guynn, Writing History in Film, op. cit., p. 12.
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no ecrã, como Herlihy presume. 

O terceiro autor que entra no debate publicado no The American Historical 

Review, Robert Brent Toplin, tematiza no seu texto o relacionamento de historiadores 

académicos e produtores de filmes sobre assuntos históricos. Toplin, professor de 

História na Universidade da Carolina do Norte e coordenador durante muitos anos das 

críticas de cinema para a revista Journal of American History, é autor de vários dramas 

históricos e tem participado em diversos programas televisivos. 

No seu ensaio, o historiador chama a atenção para a falta de reflexão por parte 

dos académicos sobre as implicações de os filmes se estabelecerem como 

comunicadores populares da história. Tal como Herlihy, também Toplin vê uma 

clivagem profunda entre os historiadores e os produtores e realizadores de filmes 

históricos. Enquanto os historiadores concentram as suas críticas nas concessões feitas 

ao objectivo de entretenimento por parte dos criadores, os produtores e realizadores 

criticam os historiadores por aplicarem critérios inadequados para a avaliação de um 

filme, visto que exigem dos filmes uma exposição completa, equilibrada e detalhada 

sobre um assunto.191 Toplin conclui que se trata de dois campos inconciliáveis: o mundo 

académico, tendo por objectivo explorar as múltiplas causas de comportamentos e 

acontecimentos, e o mundo audiovisual, dominado por questões de comerciabilidade. 

Para Toplin, um representante por excelência deste mundo é Donald Shepard Hewitt, 

um antigo produtor de televisão americano famoso pela criação do programa noticiário 

60 Minutes da cadeia CBS. Shepard Hewitt defendia que um documentário não poderia 

ultrapassar uma duração de 60 minutos ao longo dos quais uma ideia principal deveria 

ser repetida inúmeras vezes de forma variada. A pensar nesta limitação de tempo, e visto 

que um guião para um documentário de 60 minutos muitas vezes não ultrapassava 5 a 

10 páginas, Toplin argumenta que um documentário, por princípio, nunca pode abordar 

um assunto de forma extensiva. 

A concluir o seu ensaio, afirma que a divisão tradicional entre os historiadores 

responsáveis pela escrita da história e o mundo audiovisual encarregado da sua 

representação visual já não existe e que é tempo para que se reconheça aos produtores, 
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realizadores, guionistas e montadores de filmes dedicados a aspectos históricos o que 

efectivamente são: «historiadores». Só a partir do momento em que os produtores, 

realizadores, guionistas e montadores forem reconhecidos como «historiadores», serão 

sujeitos aos mesmos critérios que se aplicam aos autores de obras escritas de história, 

por exemplo, esclarecer a sua posição em relação à historiografia existente. Apenas 

quando o mundo académico começar a entender e a julgar os produtores e realizadores 

como «historiadores», lhes poderão ser aplicadas as pressões vigentes na investigação 

escrita. Só deste modo, assim este autor, será possível acabar de uma vez para sempre 

com o à-vontade reinante entre os profissionais do meio audiovisual que trabalham na 

área de história e que defendem a sua forma de trabalhar com o simples argumento de 

"nobody is watching us".192

Tal como os historiadores acima referidos, também Hayden White foca no seu 

ensaio publicado no mesmo número da The American Historical Review, o difícil 

relacionamento entre a historiografia tradicional e a historiografia visual. White designa 

esta inter-relação pelo binómio historiography/historiophoty sendo a historiofotia, 

conceito criado pelo próprio teórico, “a representação da história e do nosso pensamento 

sobre a mesma em imagens visuais e discurso fílmico”.193 

White, cujas obras principais se centram no papel da narrativa na escrita da 

história – para White a narrativa não é uma ferramenta neutra mas claramente um 

elemento gerador de significado –, aborda no seu ensaio uma das temáticas centrais 

lançadas por Robert Rosenstone: o problema da adequabilidade relativa da 

historiofotia194  perante as exigências de verdade e integridade que regem a prática 

profissional da historiografia. Whyte lamenta a posição de muitos historiadores, entre 

eles Robert Rosenstone, que consideram que qualquer transposição da história escrita 

para o discurso fílmico levaria inevitavelmente a uma perda de elementos centrais na 

historiografia, tais como a precisão de detalhes, a complexidade da explicação, a 
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dimensão de auto-crítica e inter-crítica da reflexão historiológica e a qualificação das 

generalizações necessárias por motivo da ausência ou indisponibilidade de provas 

documentais.195 Para White não existe “nenhuma história, seja ela visual ou verbal, que 

‘reflicta’ todos ou pelo menos a maior parte dos acontecimentos ou cenários que 

pretende retratar.”196 A perda de dados, conclui o autor, não é um resultado da passagem 

da escrita para o meio audiovisual, pois nada impede o meio audiovisual de recorrer a 

explicitações em forma de notas de rodapé ou a incluir respostas a acusações e críticas 

de posições contrárias às defendidas: “Não existe qualquer lei que proíbe que um filme 

histórico tenha a duração necessária para fazer tudo isto.”197 

A seu ver, e ao contrário da posição dos seus colegas, não existe nenhum fosso 

que divida de forma irreconciliável os dois campos que «escrevem» a história. Assim, se 

é possível, por princípio, traduzir um trabalho escrito sobre uma temática histórica em 

equivalente audiovisual sem uma perda significante de conteúdo, então a problemática 

da adequabilidade não pode ser colocada no sentido de uma correspondência entre 

palavra e imagem. Pois documentos visuais não podem ser analisados com as 

ferramentas tradicionais aplicadas pelos historiadores a documentos escritos dado que a 

representação de agentes, acontecimentos e processos históricos em imagens visuais 

pressupõe uma linguagem e um modo de discurso próprio198. E aqui Hayden White vê a 

vantagem do discurso visual sobre a história, pois este permite-nos dizer algo diferente 

do que o discurso verbal.199

Apesar das particularidades que separam a historiografia da historiofotia, o autor 

considera que não são processos distintos mas, pelo contrário, semelhantes, uma vez 

que toda a história escrita é um produto de processos de condensação, deslocação, 

simbolização e qualificação. Por outras palavras, a historiografia aplica os mesmo 

processos que estão na base de qualquer representação visual, sendo a única diferença 

entre ambas o suporte utilizado e não a forma em que as mensagens são produzidas.200
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Esta ideia é, no fundo, uma consequência lógica do papel que este historiador 

atribui à utilização de elementos ficcionais na historiografia. White, que devido ao seu 

trabalho foi acusado por alguns dos seus colegas historiadores de ter feito “the most 

damaging undertaking ever performed by a historian of his profession”201, baseia a sua 

equiparação de historiografia e historiofotia em dois elementos: a narrativa e a 

invenção. 

Para Hayden White a narrativa “não é meramente uma forma de discurso que 

pode ser preenchido por conteúdos diferentes, reais ou imaginários sempre conforme o 

caso individual” mas um «meta-code»202  que possui só por si um conteúdo “antes de 

qualquer actualização por meio de elementos falados ou escritos”.203 Quando uma obra 

histórica representa um conjunto de eventos alegadamente ocorridos no passado, ela 

combina um determinado número de informações e conceitos teóricos, destinados à sua 

explicação, com uma estrutura narrativa.204  Consequentemente, as explicações de um 

historiador não são explicações mas somente algo com efeito explicativo (explanatory 

effects). Para a obtenção de tal efeito explicativo o historiador dispõe de três estratégias 

diferentes: a aplicação de uma estrutura narrativa (emplotment), conclusões formais 

(argumento) e implicações ideológicas.205

Para a nossa temática das semelhanças entre o discurso escrito e o discurso 

visual da história, concentramo-nos exclusivamente na primeira estratégia, o efeito de 

explicação como consequência da aplicação de uma estrutura narrativa (emplotment). 

White defende que numa conceptualização historiográfica a aplicação de uma 

estrutura narrativa é apenas a última etapa num conjunto de três, sendo as duas 

primeiras a crónica e a fábula. Na crónica, os eventos provenientes de registos históricos 

brutos são listados na sequência cronológica da sua ocorrência. Por este motivo, uma 

crónica não tem um fim fechado, nem um verdadeiro início, nem pontos dramáticos, de 
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modo que poderia ser continuada infinitamente. 

Stella Bruzzi salienta, neste contexto, as semelhanças entre a crónica e os 

travelogues, os típicos documentários de viagens das primeiras décadas do século XX. 

Também estes pioneiros do documentário de viagens tinham como característica 

comum a total ausência de um nexo causal ou de uma hierarquia da informação, o que 

fazia com que a importância dos acontecimentos residisse meramente no facto de terem 

sido registados.206 

Segundo White, a existência de início, fim e pontos dramáticos distingue a 

fábula da crónica. A fábula não só transforma os eventos brutos em momentos 

dramáticos, mas organiza-os em grupos de acontecimentos, sendo igualmente 

estabelecidos motivos de abertura, transição e encerramento. Deste modo, os diversos 

eventos contidos na crónica são organizados numa hierarquia de relevância, sendo-lhes 

atribuídas diferentes funções. Assim, revela-se a coerência formal de um conjunto de 

eventos com início, meio e fim reconhecíveis.207  Como adverte o historiador Hans-

Juergen Goerz a este propósito, tanto o início como o meio ou o fim do evento retratado 

não passam de «construções poéticas», ou seja não se trata de uma reprodução mas de 

uma nova «escrita» do decorrer dos acontecimentos.208 

Embora já revestida de início, meio e fim, bem como de pontos dramáticos, a 

fábula ainda não dá nenhuma aparência explicativa aos acontecimentos abordados. Para 

tal, o historiador necessita de aplicar ainda uma estrutura narrativa (emplotment). À sua 

disposição encontram-se quatro formas arquetípicas que evidentemente não são as 

formas dos próprios acontecimentos mas modos para dar corpo aos acontecimentos: 1.º 

o romance, caracterizado pelo facto de o bem acabar por triunfar sobre o mal; 2.º a farsa 

que mostra que os seres humanos, apesar de todos os seus esforços, são incapazes de 

superar os poderes que os ameaçam; 3.º a comédia, que termina na reconciliação dos 

campos opostos; 4.º a tragédia, na qual o protagonista que se situa no meio da luta entre 

os campos inimigos, acaba sempre por falhar.209 
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White afirma que o historiador, ao atribuir à fábula a estrutura narrativa de uma 

tragédia, reveste-a de uma determinada explicação que já não seria a mesma se tivesse 

utilizado a estrutura narrativa de uma comédia ou de um romance. Por outras palavras, 

pode dizer-se que a escolha da estrutura narrativa determina como o leitor deve entender 

os eventos abordados.210

Todavia, tal como referido, as explicações dadas pela escolha de um dos quatro 

tipos de estrutura narrativa acima referidas não são verdadeiras explicações mas 

aparências de explicações no sentido de fazerem entender «o que aconteceu» e «por que 

é que aconteceu». Para além desta aparência d e explicação, o historiador investe a 

história que conta de um sentido inerente à totalidade dos eventos contados. Este acto é 

identificado por Hayden White como explicação através de argumentos formais, 

explícitos ou discursivos. Estes fornecem uma explicação do que aconteceu na história, 

invocando os princípios da associação, que servem como leis putativas de explicação 

histórica.

Os eventos históricos são explicados, nesta fase de conceptualização, através da 

construção de um argumento nomológico-dedutivo. O argumento pode ser analisado em 

forma de silogismo, sendo o termo maior uma determinada lei universal putativa de 

relações causais, o termo menor as condições limites dentro das quais a lei é aplicada. 

Assim, os eventos em questão nada mais são que uma conclusão lógica destas 

premissas211. Hayden White salienta, neste contexto, que apesar destas generalizações 

muitas vezes não passarem de afirmações de senso comum ou de convenções, as 

mesmas são utilizadas como termos maiores de argumentos nomológicos-dedutivos que 

servem para dar explicações dos eventos narrados. Um dos exemplos por excelência que 

White refere, é a afirmação «tudo o que sobe acaba por cair» utilizada frequentemente 

para explicar o declínio do império romano. 

O papel do autor contudo não se limita à escolha da estrutura narrativa como 

explicita Hayden White. Geralmente assume-se que o historiador se distingue do 

romancista pelo facto de o primeiro tentar explicar o passado através da descoberta de 

histórias enquanto o segundo as inventa. Mas esta ideia oculta “the extent to which 
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‘invention’ also plays a part in the historian’s operations”212, pois, na primeira fase da 

escrita da história, o historiador encontra-se perante os «factos brutos» como perante 

cacos encontrados numa lixeira que no início carecem de significado. Apenas a força 

reveladora da ficção faz com que a alteridade de mundos distantes e desconhecidos se 

torne compreensível e comunicável213, ou como Hans-Jürgen Goertz resume a teoria de 

Hayden Whyte, o elemento ficcional “é o único meio que permite o acesso ao passado e 

permite a sua interpretação”.214 

80

212  Idem, pp. 6-7.
213  Manfred Hattendorf, Dokumentarfilm und Authentizität. Ästhetik und Pragmatik einer Gattung, 

Konstanz, UVK Medien, 1999, p. 57.
214  Goertz, Unsichere Geschichte. Zur Theorie historischer Referentialität, op. cit., p. 20.



II.3. A narrativa na historiografia e no documentário

Da análise do debate publicado em American Historical Review, acerca do 

relacionamento entre a história escrita e história visual, resultam para a nossa temática 

três aspectos principais. Enquanto de um total de quatro autores três consideram as 

diferenças entre ambas as formas de «escrever» história insuperáveis, Hayden White 

nega a irreconciliabilidade de ambas, devido à sua raiz comum, o emprego de uma linha 

narrativa, emprego esse, mais assumido por uma do que por outra. 

A análise da importância da narrativa para a escrita da história e o inegável 

impacto que elementos ficcionais exercem sobre a representação de factos é certamente 

o contributo mais importante dos trabalhos de Hayden White para a historiografia, 

devido ao processo de reflexão que desencadeou sobre a sua natureza. Ao longo dos 

séculos XIX e XX a escrita da história oscilou entre três paradigmas, como refere 

António Reis: o paradigma positivista, o paradigma estruturalista e um paradigma que 

este autor designa como o regresso à narrativa.215 Se o paradigma positivista entende a 

história como a reprodução dos factos passados, cabendo ao historiador a reprodução 

dos mesmos e a organização dessa reprodução — uma reprodução alegadamente isenta 

de qualquer componente imaginária —, o paradigma estruturalista entende a História 

“como descodificações de factos passados, submergidos em conjuntos estruturais”. Esta 

perspectiva vê o indivíduo “como o agente que age sob a determinação das mais 

variadas coisas, exceptuando a sua própria razão ou o seu próprio imaginário”. Na 

sequência da concepção estruturalista, muito influenciada pelas Ciências Sociais e 

Humanas, verificou-se um regresso a um paradigma narrativo-dramático da História em 

que o papel do historiador como recriador do passado é plenamente assumido e elogiado 

porque instrumento necessário para a produção de uma verdade possível sobre o 

passado. Já em 1993, Fátima Bonifácio saudara o renascimento da narrativa por dois 
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motivos: primeiro porque só a narrativa permitiria, a seu ver, responder à pergunta típica 

do historiador, tal como já referido por A. J. P. Taylor “E a seguir o que é que 

aconteceu?”216; segundo, apenas o regresso à narrativa — ou seja, a uma História como 

disciplina literária que recusasse “sacrifícios a exigências de cientificidade que não a 

fazem mais científica e apenas a tornam mais obscura e humanamente menos 

interessante” —, permitiria à História chegar novamente ao “grande público culto, mas 

não iniciado”, saindo deste modo do “gueto académico em que tendeu a encerrar-se”.217

A importância da narrativa e do autor como alguém que através da sua recriação 

do passado produz uma verdade possível sobre o passado, referida por Fátima 

Bonifácio, é algo que também no documentarismo tem sido largamente debatido. Carl 

Plantinga concentra-se na sua obra Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, 

num aspecto da narrativa, o impacto da escolha da apresentação discursiva sobre o 

conteúdo dos factos: “eventos reais podem impor determinadas características do 

mundo projectado pelo filme não ficcional, mas não determinam a sua apresentação 

discursiva.”218

Quando Fátima Bonifácio defende ser apenas natural que a história exprima e 

revele “a opinião do historiador sobre o mundo: sobre os homens e o que os move, 

sobre o poder, sobre a riqueza e a miséria, sobre a ambição e a fraqueza, sobre os 

políticos, sobre a guerra, sobre a sociedade, sobre as causas do fracasso e sobre os 

meios do sucesso”219, ela formula quase à letra a opinião dos principais teóricos do 

documentarismo. Referimos aqui,  apenas a título exemplar, a posição defendida por 

Carl Platinga, segundo o qual a narrativa “nunca é uma cópia perfeita do mundo em 

toda a sua plenitude, mas uma representação particular a partir de um determinado 

ponto de vista, ao qual é dado uma determinada importância de acordo com a 

perspectiva do autor em determinada constelação histórica.”220 

A concepção do documentário como expressão da opinião de um indivíduo 
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sobre o mundo, contudo, remete-nos novamente para a teoria de documentarismo de 

Bill Nichols, que define o documentário como algo que representa o mundo histórico 

através de um registo indexical, configurado a partir de um determinado ponto de 

vista.”221 

Todavia, a importância da narrativa tanto para a historiografia como para a 

historiofotia não reside apenas no acesso à compreensão do passado que oferece ou na 

predefinição do conteúdo apresentado, mas também no poder de persuasão que exerce 

sobre o leitor/espectador. O momento da persuasão é um reflexo directo da aplicação 

dos ensinamentos da retórica tal como a conhecemos desde os tempos aristotélicos. E é 

neste ponto, na forma de persuasão escolhida, que Bill Nichols vê uma dos principais 

modificações sofridas pelo documentário, e por conseguinte, pelo documentário 

histórico a partir de 1970. Enquanto até essa data a estratégia de corroborar a 

representação do mundo histórico se baseava maioritariamente nas contribuições de 

especialistas ou autoridades, estas foram sucessivamente preteridas por testemunhos que 

prometiam perspectivas mais pessoais e individuais222  ou, por outras palavras, por 

modos de documentário mais participativos. 

A referência da narrativa como ponto comum entre a historiografia e a 

historiofotia carece no entanto ainda de um ponto fundamental: a posição do público. Se 

Hayden White defende que o conteúdo de qualquer obra, sendo esta ficcional ou não 

ficcional, é influenciado pela escolha do modo narrativo, alguns teóricos de cinema, 

como por exemplo Manfred Hattendorf, defendem a existência de uma clara linha de 

divisão entre a historiografia e a ficção, não só na forma como fazem uso dos 

instrumentos ficcionais como “nas diferentes expectativas que podem suscitar junto dos 

seus leitores”.223 A advertência de Hattendorf para incluir na análise da historiografia o 

destinatário, seja ele o profissional de história ou apenas o público em geral mas com 

um interesse mais profundo na área de história, é de importância especial para o nosso 

trabalho. Por outras palavras, as semelhanças entre o discurso escrito e o discurso visual 

sobre a história abrangem não só o próprio acto da sua produção mas também o da 
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recepção. Aquilo que vimos na nossa tentativa de definição do documentário no 

primeiro capítulo do nosso trabalho, encontramos de novo na análise da expectativa do 

leitor de uma obra historiográfica, o truth claim por parte do autor e a confiança do 

leitor de que o que lhe é apresentado corresponde a factos efectivamente ocorridos. Ou, 

como afirma Paul Veyne, “a História é o relato de eventos verdadeiros. De acordo com 

esta definição, um facto tem de preencher uma única condição para ser digno de ser 

história: deve ter ocorrido.”224
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II.4. O documentário histórico: uma tentativa de definição

Apesar de este debate ter sido lançado já em Dezembro de 1988 pelo The 

American Historical Review, iriam passar largos anos até que surgissem as primeiras 

monografias dedicadas exclusivamente à temática do documentário histórico. Enquanto 

Dirk Eitzen, produtor e teórico de cinema, dedicou a atenção do seu estudo Bringing the 

past to life225  à recepção e retórica de documentários históricos, mais recentemente, 

David Ludvigsson, como já referido, publicou a obra sobre o trabalho de Olle Häger e 

Hans Villius, dois historiadores suecos que a partir da década de sessenta contribuíram 

de forma decisiva para a génese do documentário histórico na televisão pública da 

Suécia. 

No seu estudo, Ludvigsson aproxima-se de uma definição do documentário 

histórico por duas vias: a primeira, através das características textuais intrínsecas dos 

filmes tais como o conteúdo e a técnica de representação; a segunda, no tipo de resposta 

do público aos documentários apresentados. Sintomático para a primeira perspectiva é, 

segundo Ludvigsson, a clássica definição de Grierson, que este historiador sueco adapta 

à nossa área de estudo. Deste modo, redefine o documentário histórico, num primeiro 

passo, como “a film characterised principally by the creative treatment of past 

actuality”.226 Ludvigsson complementa esta definição provisória através de abordagens 

centradas na resposta ou na disposição do público de aceitar um determinado filme 

como documentário. Esta disposição, como já referimos anteriormente, não está 

somente entregue à interpretação individual mas também aos vários materiais de 

indexicação existentes, como por exemplo anúncios publicitários, entrevistas, press 

releases, especiais locais ou canais de projecção que contribuem à predefinição da 

expectativa do público. Ao combinar a já citada definição de Grierson com a definição 
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de Carl Plantinga — que conecta o documentário antes de tudo à ideia do «truth claim», 

Ludvigsson define o documentário histórico como: “creative treatment that asserts a 

belief that the given objects, states of affairs or events occurred or existed in the actual 

world as portrayed.”227  Através da utilização do tempo verbal do passado (occurred / 

existed), o autor pretende fazer juz à particularidade do documentário enquanto 

documentário histórico. A definição todavia peca em dois aspectos: primeiro, como já 

vimos anteriormente, por ter como base a muito debatida e contestada definição de John 

Grierson. Segundo, porque não tematiza de forma suficiente a história. Por outras 

palavras, com base na definição de Ludvigsson até um documentário como Nenette de 

Nicolas Philibert, que retrata a vida do Chimpanzé Nenette na Menagerie do Jardin des 

Plantes de Paris, seria um documentário histórico. Ambos os pressupostos, o primeiro, o 

“tratamento criativo” e o segundo, a sustentação da crença de que o objecto em causa, 

aqui a chimpanzé, terá existido no mundo real tal como retratado, estão preenchidos.

O erro de Ludvigsson reside no facto de querer tentar explicar o documentário 

histórico exclusivamente através das definições gerais do documentário. Visto que estas 

dependem, por sua vez, da oposição ao mundo da ficção, a pequena modificação à qual 

Ludvigsson as sujeita, ou seja, a alteração do tempo verbal para o tempo passado, não 

pode produzir uma definição específica do que é o documentário histórico.

A solução deste dilema está em reduzir o peso do elemento «documentário» na 

pretendida definição e aumentar a particularidade da componente histórica. Sendo a 

função principal da historiografia “a obtenção de conhecimento através da descoberta e 

interpretação de fontes históricas”228, uma definição que pretenda não ignorar as 

particularidades do documentário histórico deve integrar estes elementos. Recorrendo à 

nossa definição da primeira parte do presente trabalho, definiremos então o 

documentário histórico como “todos os filmes em película ou outros suportes 

audiovisuais, que visam a obtenção de conhecimento através da descoberta e/ou 

interpretação de fontes históricas, alegando que o que mostram seja verdadeiro, e aos 

quais o espectador responde com a expectativa de que a realidade fílmica apresentada 
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corresponda à verdade.”
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II.5. Elementos do documentário histórico

 II.5.1. Nota introdutória

Depois de termos analisado o impacto da narrativa sobre o conteúdo, tanto de 

um discurso histórico verbal como audiovisual, analisaremos de seguida os elementos 

de que o autor de um documentário histórico dispõe para concretizar a sua estrutura 

narrativa: elementos verbais, visuais, e sonoros.

Em primeiro lugar analisaremos a narração, o elemento discursivo que compõe a 

narrativa. Segundo Hayden White a narração é caracterizada por ter duas faces: é tanto 

“a forma na qual é conseguida a interpretação histórica como também o modo 

discursivo no qual uma percepção bem sucedida de temáticas históricas é 

representada.”229  Por este motivo focaremos ao longo deste capítulo não só algumas 

formas de narração que têm sido marcantes para o documentário histórico como os 

moldes em que estas foram concretizadas.

 II.5.2. Elementos discursivos

Tal como já tivemos ocasião de referir, a incorporação da componente sonora no 
campo do documentário foi um processo de várias décadas. O atraso em relação ao cinema 
de ficção esteve relacionado com condicionamentos técnicos: até à década de 50 do século 
passado, a gravação de som estava, em grande medida, restrita aos estúdios. Sendo o 
documentário um filme que, devido a sua própria natureza, é principalmente filmado fora 
do estúdio, a captação de som representava uma condicionante para a sua execução. O 
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equipamento para o registo do sinal sonoro em condições extra estúdio era pouco apto à 
maioria das situações. Não só era de dimensões consideráveis, como também tecnicamente 
pouco desenvolvido. Os microfones, por exemplo, eram omnidireccionais  estando, por 
conseguinte, muito expostos a sons do ambiente e ao ruído do vento. Michael Chanan 
salienta o efeito paradoxal que a introdução do som teve sobre o documentário. Vedou-lhe 

o que simultaneamente lhe prometia: ser o instrumento da voz directa.230 

II.5.2.1. A narração na 3.a pessoa: a voice-over 

Devido aos constrangimentos técnicos na captação do som, a necessidade de 

um narrador em voice-over impôs-se, sendo característica essencial de muitos 

documentários das décadas de trinta e quarenta. Enquanto nos filmes de ficção os 

diálogos primavam, o documentário estava limitado a um discurso oratorial 

pronunciado por uma voz invisível, o que permitia a sua inserção no filme já montado. 

Acresce que por motivos técnicos — baixo leque de frequências, alto rácio de sinal-

ruído e tendência para distorções acústicas do equipamento de gravação disponível na 

altura —, a voz que pronunciava o texto, a «voice of God», tinha que falar com a 

máxima clareza. Por esse motivo, falava de forma estandardizada e uniforme, sem 

qualquer indício de dialecto ou sociolecto para garantir a compreensão pelo maior 

número possível de espectadores. A ausência de qualquer variação de pronúncia da 

voice-over, ou seja da Voice of God, implicava que “Deus falava como um professor de 

escola secundária com formação académica.”231 

Na verdade, uma das características partilhadas pela historiografia verbal e a 

visual é a típica impersonalidade da sua forma de articulação. Se a escrita na 

historiografia é geralmente feita na terceira pessoa do singular, excepto nas passagens 

em que o autor documenta a sua própria posição, o documentário típico das décadas de 

trinta, quarenta e cinquenta do século passado trazia esta impersonalidade para os 

patamares sonoro e visual, traduzindo-a através da forma de utilização da matéria 
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audiovisual. Deste modo, o chamado «nobody's shot», a filmagem que não pode ser 

relacionada com a perspectiva nem do protagonista nem do autor do filme, é 

acompanhada por um discurso pronunciado por um narrador geralmente invisível. No 

entanto, como sublinha François Niney, a exterioridade e o anonimato acabam por 

conferir ao narrador em voice-over a aura de objectividade, de imparcialidade total.232

Um exemplo por excelência da utilização de um narrador omnisciente, invisível 

e impessoal, é a série americana The March of Time. Esta espécie de newsreel, de 

actualidades, começou em 1931 como programa de rádio. Quatro anos mais tarde, o 

formato, que consistia em diálogos curtos ligados 

através de uma narração pronunciada por uma voz 

em tom autoritário, foi adaptado para o cinema. Na 

sua versão visual, retratava temáticas específicas da 

actualidade em episódios de uma duração de 20 a 30 

minutos utilizando imagens de arquivo e reence-

nações de eventos com actores profissionais. A série, 

que até 1951 foi emitida mensalmente em milhares de 

cinemas americanos, ao contrário dos tradicionais jornais de actualidades, ia para além 

da superfície das notícias, e “comunicava uma perspectiva em relação aos eventos,” 

como afirma John Grierson.233 O elemento mais característico de The March of Time, 

contudo, foi a voz do seu narrador, Westbrook Van Voorhis. Em «tom apocalíptico», 

como observa Erik Barnouw234, a narração de Van Voorhis abandonava o princípio de 

objectividade e tomava deliberadamente posições editoriais, com um claro intuito de 

persuadir e convencer.235 O seu estilo foi de tal forma marcante e eficaz, como escreveu 

Sarah Kozloff em 1988, que na mente de muitas pessoas a narração desta série da 

década de trinta e quarenta do século passado continuava a ser sinónimo de uma 

narração cinemática.236 

Fotograma de um episódio de
 The March of Time
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The March of Time pode ser considerado o exemplo por excelência do 

documentário de estilo Voice-of-God, no sentido em que apresenta um narrador não só 

omnisciente, como também sem qualquer tipo de ligação à matéria apresentada. O 

narrador do filme Spanish Earth (1937), do realizador holandês Joris Ivens, pelo 

contrário, embora seja da mesma forma omnisciente e invisível, integra-se, como refere 

Stella Bruzzi, numa «tradição crítica» do dispositivo de narrador no sentido em que 

salienta o potencial e não as deficiências de um documentário baseado num narrador.237

O filme, que retrata a Guerra Civil da Espanha, através da combinação de 

narração, música e efeitos sonoros, cria no espectador a impressão “de um evento 

audiovisual congruente”, como afirma Klaus Arriens.238 Também neste documentário o 

elemento mais característico é a narração, neste caso escrita e lida por Ernest 

Hemingway. Mas é preciso salientar que Hemingway inova o discurso tradicional do 

narrador em voice-over, personalizando-o e abandonando o dogma de um discurso na 

terceira pessoa. Ao empregar repetidas vezes a primeira pessoa do plural, o narrador, ao 

contrário da em que Voice-of-God, toma uma posição inequívoca ao identificar-se com 

as personagens retratadas no filme. Outra das novidades de Spanish Earth reside no 

facto de a banda sonora não ser a componente principal, como é o caso da maioria de 

filmes que recorre a uma narração em voice-over, mas apenas um complemento da 

imagem. Por este motivo, Michael Channan situa o comentário de Hemingway na 

tradição do «conceito de suplemento» de Derrida: um elemento adicionado que, ao 

mesmo tempo, constitui uma parte integrante do todo, tal como o prefácio de um livro. 

Frases como “Men cannot act  in front of the camera in the presence of death“, criam 

uma distância entre imagem e voz, indicam a reflexão do comentário sobre a imagem e 

chamam a atenção para o próprio acto de representação.239 

Apesar da sua enorme plasticidade, a adopção do termo «voz-de-deus» como 

sinónimo de «voice-over» tem sido uma escolha infeliz. Um dos autores que mais 

contribuiu para a utilização generalizada deste termo foi sem dúvida o teórico de 

cinema americano Bill Nichols. Nichols, nas suas obras, estabelece categoricamente o 
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seguinte: qualquer narrador invisível para o espectador é um narrador de estilo voice of 

god. Para além desta categoria, este autor prevê uma «voice of authority», termo que 

aplica a um narrador visível que fala em nome do filme.240 A aceitação das teorias de 

Nichols no mundo do documentário tem sido tão universalizada que apenas poucos 

autores questionam a sua terminologia.241  Na nossa opinião, o uso generalizado do 

termo voice of god como sinónimo para qualquer filme que recorre ao dispositivo de 

um narrador em voice-over, é problemático por ser demasiado redutor. No fundo, está-

se a englobar sob uma designação única filmes tão diferentes como, por exemplo, a 

série americana The March of Time, Spanish Earth ou Nuit et Bruillard de Alain 

Resnais. 

Um outro autor, Carl Platinga, ao invés de englobar todo o tipo de narrador 

invisível sob o termo guarda-chuva de voice of god, identifica nos documentários três 

tipos de vozes: a voz formal, a voz aberta e a voz poética. De forma resumida, podemos 

dizer que o critério de distinção para estes três tipos de vozes consiste no grau de 

autoridade assumido pelo filme.242 Enquanto a voz formal apresenta questões claras e 

respostas inequívocas, a voz aberta é hesitante e privilegia a observação. A voz poética, 

por sua vez, recusa qualquer posição autoritária e entende o documentário como um 

instrumento artístico. No seu foco está a qualidade essencialmente estética e a 

exploração do próprio acto de representação. 

Tanto The March of Time como Spanish Earth são exemplos de documentários 

com uma narração em «voz formal», partilhando consequentemente as três 

características principais de um documentário que cai dentro desta tipologia: tem por 

objectivo explicar um determinado aspecto do mundo ao espectador; possui uma 

estrutura simétrica, unificada e «fechada»; e, finalmente, uma narrativa semelhante à 

dos clássicos filmes de ficção.243  O narrador lança uma questão ou um conjunto de 
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questões — ou provoca questões no próprio espectador — para, de seguida, responder a 

cada uma delas. 

Como já referimos, o ponto que distingue a voz formal da voz aberta é o aspecto 

da autoridade. Esta autoridade, todavia, advém directamente da atitude que um filme 

assume em relação à própria possibilidade do saber.244  Enquanto a voz aberta é 

caracterizada por um cepticismo dominante, a voz formal é omnisciente, assumindo-se 

detentora de um conhecimento total dos aspectos mais relevantes da temática, um 

conhecimento até superior ao das próprias pessoas que fazem parte do mundo retratado. 

A relação estabelecida com o espectador é a de hierarquia, quase no sentido de um 

professor que ensina os seus alunos, neste caso, o público.245

Na verdade, a voz do narrador, tal como vimos nos exemplos The March of Time 

ou Spanish Earth, tem funções muito definidas. Como observa William Guynn: 

“Seja de forma escrita ou verbal, a voz consegue colocar documentos numa 
sequência causal de eventos, generalizar a partir de específicos casos 
documentados, explicar características de factos ou acções aparentemente 
incongruentes ou perturbadoras, multiplicar perspectivas de interpretação e 
produzir uma estrutura retórica verbal que conta a acção e determina como os 
eventos devem ser entendidos”.246

A voz, como salienta Guynn, é o factor estruturante e simultaneamente o recurso 

didáctico que conduz o espectador à mensagem do próprio filme. Na base da voz está 

um texto escrito, que constitui o instrumento principal de selecção, organização e 

apresentação da informação comprovada pelas imagens, montadas para fins ilustrativos. 

Ora o que, à primeira vista, parecia ser o ponto mais atractivo da narração para o 

documentarista, é ao mesmo tempo o aspecto mais questionável: o poder de determinar 

a forma como o espectador deve compreender os factos apresentados. 

Embora qualquer tipo de filme seja retórico no sentido de conter uma posição 

ideológica relativamente à matéria retratada, todos os filmes que fazem uso da voz 
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formal são persuasivos na medida em que “proselitizam – implícita ou explicitamente – 

para a sua posição ideológica e porque a sua função é de ensinar e explicar.”247. Eles 

fazem uso de estratégias explícitas de persuasão, sendo uma delas o uso generalizado 

de um narrador ou de entrevistados.

O recurso ao dispositivo de um narrador no documentário tem sido muito 

controverso desde os inícios do documentarismo. Apesar das variadíssimas formas de 

narração é ponto assente entre muitos teóricos do cinema documental que a narração é 

“a ferramenta por excelência do cineasta para dizer ao espectador o que deve 

pensar”.248 Como a voz, devido à sua autoridade, se torna o ponto central à volta do 

qual está subordinado todo o material apresentado por um documentário, a narração é 

considerada uma intrusão que interfere com a prioridade da imagem e que imobiliza e 

distancia o espectador através de um «método ditatorial». São precisamente estes 

aspectos que tornam este tipo de dispositivo na ferramenta principal de qualquer filme 

feito para fins de propaganda.249 

Já em 1946, André Bazin concluia, face à série americana de propaganda de 

guerra, Why we fight (1942-1945), realizada por Frank Capra, que o princípio desse 

tipo de documentários era essencialmente “atribuir às imagens a estrutura lógica do 

discurso e ao próprio discurso a credibilidade e a evidência da imagem fotográfica”.250 

Roland Barthes fala na «naturalização do cultural» quando analisa a interacção 

entre uma imagem fotográfica e um texto. As naturezas denotacionais e conotacionais 

de fotografia e texto produzem o efeito de que “quanto mais perto o texto estiver em 

relação à imagem, tanto menos parece conotá-lo; [o texto é] compreendido tal como se 

estivesse na mensagem iconográfica, a mensagem verbal parece partilhar a sua 

objectividade, a conotação do discurso é tornada ‘inocente’ pela denotação da imagem 

fotográfica.”251 Tanto as palavras de Bazin como as análises de Barthes salientam que a 
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translated by Stephen Heath, New York, Hill and Wang, 1977, p. 26.



noção da prova visual de um discurso não passa de uma ilusão. Aliás, no momento em 

que uma imagem é separada do discurso que lhe foi atribuído, abre-se a um amplo 

leque de leituras. 

Um dos melhores exemplos referentes a esta problemática é uma sequência do 

filme Lettres de Sibérie (1957) de Chris Marker. No seu documentário, Marker inclui 

três vezes seguidas a mesma sequência de imagens que apresentam uma situação 

quotidiana numa rua em Yakutsk, uma das principais cidades na Sibéria Oriental: um 

autocarro vermelho e branco passa por uma limusina preta, um grupo de operários está 

a reparar o pavimento enquanto um transeunte de chapéu passa em frente da câmara. 

Sobre esta sequência de imagens pouco expressivas, o cineasta coloca três tipos de 

comentários diametralmente opostos. Enquanto o primeiro, apoiado por uma música 

pomposa, elogia em tom entusiasta as conquistas do sistema soviético, o segundo, 

acompanhado por uma música dramática, é claramente depreciativo e anticomunista, 

enquanto o terceiro é feito no estilo de uma descrição neutra, com uma banda sonora 

que se reduz aos ruídos da rua. Vejamos então apenas a primeira frase dos três 

comentários: 

“Yakutsk, [...] é uma cidade moderna, na qual autocarros confortáveis 
disponibilizados para a população partilham as ruas com poderosos ZIMs, o 
orgulho da indústria automóvel soviética [...]. 

“Yakutsk é uma cidade escura, com uma reputação má. A população é encaixada 
em autocarros da cor de sangue, enquanto os membros da casta privilegiada 
descaradamente exibem o luxo de seus ZIMs, um carro caro e desconfortável 
[...].”

“Em Yakutsk, onde casas modernas estão gradualmente substituindo as áreas 
mais antigas e escuras, um autocarro em hora de ponta, menos lotado do que um 
equivalente seu em Londres ou New York, passa um ZIM, um excelente carro 
reservado, devido à sua escassez, para os departamentos da função pública.[...].”

O que Marker mostra aqui é, para utilizar as palavras de Michael Chanan, como 

o “fosso entre a imagem e a voz cria a ideologia, visto que o domínio semântico da voz 

se impõe sobre a imagem, levando-a para um lado ou outro.”252 Da análise de Chanan 

resulta, todavia, uma outra questão: será que o narrador omnisciente consegue mesmo 

impor ao espectador a sua perspectiva como sendo a única perspectiva possível em 

relação às imagens projectadas?
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Na opinião de Stella Bruzzi, o factor central que provoca o tom autoritário da 

voice-over reside na sua tradicional masculinidade. Uma voz feminina encarregue da 

narração acabaria por expor “a insustentabilidade da noção associada ao documentário 

de mediar verdades generalizadas de forma directa e fiel”.253 A nosso ver, a solução 

oferecida por Bruzzi, de substituir a tradicional voz masculina por uma voz feminina 

para assim excluir que um documentário seja visto pelo espectador como uma 

representação «directa e fiel» dos factos apresentados não vai ao encontro do problema. 

O ponto central de qualquer documentário é, como já vimos, o factor da expectativa da 

verdade, o truth-claim com o qual o espectador enfrenta as imagens que vê e os sons 

que ouve e que o documentarista apresenta na sua obra. Ora, qualquer documentário é 

um texto regido por processos de retórica e, como tal, o seu objectivo principal acaba 

por ser a persuasão. A persuasão, a arte de conseguir que alguém faça ou acredite o que 

nós queremos que acredite ou faça, depende dos três elementos dispositio, elocutio, 

inventio, ou seja estrutura, estilo e argumento/prova. Um dos elementos centrais da 

inventio, é, todavia, a «prova ética» ou seja o presumido carácter ou a credibilidade do 

persuasor.254  Sobre a importância da credibilidade do orator, Artistoteles salienta: 

“Como o objectivo da retórica é o veredicto, é necessário prestar atenção não apenas à 

argumentação, para que este pareça comprovador e credível, mas também à questão em 

que luz apareça a nossa própria pessoa (...).”255 A credibilidade do persuasor, seja ele o 

narrador, o autor que entra em cena ou os testemunhos apresentados em forma de 

entrevista, dificulta a tomada de uma posição crítica por parte do espectador 

relativamente ao que vê. 

Interessante é, neste contexto, perceber como a questão da credibilidade se 

reflecte claramente na escolha da personagem que figura como âncora num 

documentário expositivo, para utilizar a terminologia de Bill Nichols, ou de voz 

formal, de acordo com a classificação de Carl Platinga. Em regra, recorre-se a uma 

personalidade que representa um determinado público alvo ou que é facilmente 

identificável com o mesmo, o que para a televisão europeia e americana significa um 
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indivíduo branco, de idade média e proveniente da classe média.256 

Para terminar, é de referir que o efeito da persuasão não é exclusivamente 

produzido pelo discurso mas também pela sua ausência ou por uma falha verificada no 

discurso. Assim, uma hesitação na voz, como acontece, por exemplo, em Nuit et 

Brouillard de Alain Resnais, chama a atenção do público para a presença subjectiva do 

narrador em voice-over. Esta ruptura com a convenção dominante da narração em voice-

over leva o espectador, como explica Stella Bruzzi, a uma reapreciação da relação entre 

texto e narração e da questão como esta relação influencia o efeito de um filme sobre o 

espectador.257

 II.5.2.2. A narração na 1.ª pessoa 

Embora a narração de Ernest Hemmingway constitua em si uma ruptura com a 

convenção do narrador em voice-over em terceira pessoa, ela, como simples variante, 

não fecha o fosso entre a imagem e a palavra, problematizado por Michael Chanan. O 

fecho só viria a ser concretizado na época do pós-guerra por uma nova geração de 

realizadores que, desconfiada do poder do comentário, adoptava rapidamente a nova 

facilidade que a invenção do som directo oferecia: mesmo equipas de filmagens 

reduzidas podiam a partir de então produzir imagens em que a fonte da voz era visível 

para o público. Na década de setenta e sobretudo na de oitenta, assistimos, todavia, ao 

regresso à voz de um narrador, desta vez não à tradicional voice-over inidentificável 

mas à voz do próprio cineasta, como aconteceu nas obras de Ed Pincus (Diaries 

1971-1976) e Amalie R. Rothschild (Nana, Mom and Me, 1974), por exemplo. Em 

relação ao estatuto do narrador nos documentários pessoais, podemos distinguir dois 

tipos de filmes: no primeiro, a narração é feita pela pessoa que está a ser filmada, não 

sendo esta o documentarista; o segundo, o mais frequente e mais relevante para o nosso 

estudo, é constituído por filmes contados pelo próprio documentarista que não é só 
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narrador mas simultaneamente um dos protagonistas.258  Neste tipo de documentários, 

assistimos a uma inversão da técnica de persuasão típica de um documentário em voice-

over. Enquanto este último pretende persuadir o público a retratar o mundo exterior da 

forma mais imparcial possível, o documentário pessoal tem, como explicam Kilborn e 

Izod, “licença para a subjectividade” ou seja, aposta na renúncia à alegada 

objectividade.259  No entanto, é no aspecto da subjectividade que pode precisamente 

residir o problema principal do documentário pessoal. Como salienta Doug Block, o 

público tem uma certa resistência ou até um ressentimento em relação a documentários 

pessoais. Por este motivo, este autor recomenda como regra primordial de qualquer 

documentário pessoal: “Don't make it all about you (even though, of course, it's all 

about you).”260  Consequentemente, a solução é fazer com que a subjectividade do 

documentário pessoal funcione como uma mais valia para o público no sentido de 

oferecer uma perspectiva nova ou diferente da versão oficial dos factos retratados. 

No documentário histórico pessoal, esta nova abordagem é produzida pela 

memória pessoal do documentarista. Muitas vezes são “traços de ausência” (termo de 

David MacDougall) ou seja imagens de perdas, objectos abandonados ou uma 

fotografia que carece de explicação que criam a ponte entre o tempo actual e o tempo 

passado. 

A importância da memória pessoal para a compreensão do passado é um factor  

importante em alguns documentários portugueses recentes. No filme Natal 71 (2000), a 

realizadora Margarida Cardoso relembra um episódio passado, ao mesmo tempo que se 

vêem imagens de arquivo que mostram os votos de Natal dos militares portugueses 

combatentes no ultramar para as suas famílias: 
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“Em casa do meu pai entre as poucas coisas que restam deste tempo 
encontrei o disco Natal 71. Este disco foi oferecido aos militares pelo 
movimento nacional feminino e é uma peça de propaganda do regime 
salazarista.”

Se Margarida Cardoso utiliza a descoberta de um disco como o ponto de partida 

para a procura da história que se esconde por detrás deste objecto e pelas marcas destes 

anos no comportamento de hoje, António Escudeiro e Diana Andringa regressam nos 

seus filmes aos locais da sua infância. No documentário Adeus, até amanhã (2007), 

Escudeiro regressa à sua terra natal, Angola, da qual tinha sido obrigado a sair 32 anos 

antes. A confrontação das imagens de um vasto arquivo pessoal com as filmagens da 

Angola actual revela dois universos diferentes em que sobressai um país que já não 

existe senão na memória do cineasta. 

Também Diana Andringa cresceu em Angola. No documentário Dundo, 

Memória Colonial (2009), a realizadora evoca, através da sua memória pessoal, o 

passado vivido no complexo da Diamang, uma das mais importantes companhias 

coloniais de Angola. O lema do filme é, segundo a realizadora, “falar de uma coisa 

profundamente pessoal: a culpa por ter nascido branca e privilegiada numa terra em que 

os negros eram tratados como se não fossem pessoas".261 O lado subjectivo do filme é 

ainda mais destacado pelo dispositivo encontrado pela realizadora, de se fazer 

acompanhar na viagem às suas origens pela sua filha. Assim, a cineasta não só baseia o 

seu filme nas suas próprias experiências como qualquer documentário pessoal, mas 

também num interlocutor real, a própria filha, que representa um público que, por 

pertencer a uma geração posterior, conhece os factos retratados apenas dos livros de 

história. A mais valia subjectiva que pode tornar documentários históricos pessoais tão 

importantes, são pequenos episódios que a documentarista conta da sua infância como o 

do cozinheiro da família que tinha de fritar um bife para o gato da realizadora, enquanto 

a sua própria filha nunca tinha comido um na sua vida. 

Como mostra o trabalho de Diana Andringa, a intervenção pessoal de um 

documentarista no seu filme pode enriquecer a apresentação de uma determinada 

temática sempre que a história pessoal esteja claramente ligada à histórica colectiva. 
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Neste tipo de documentário, o autor garante com a sua própria imagem e a sua própria 

voz a veracidade dos factos retratados e funciona como sua própria testemunha.

 II.5.2.3. A narração indirecta: a voz das testemunhas 

Tal como vimos, o documentário pessoal é um filme integralmente concebido 

em redor de uma testemunha particular, o próprio autor do filme, que, através da sua 

própria personalidade, comprova os factos alegados. Mais frequentes, todavia, são os 

filmes que incorporam o depoimento de testemunhas oculares ou de especialistas. O uso 

deste dispositivo tem-se generalizado de tal forma que, hoje em dia, não existe 

praticamente nenhum documentário histórico que não recorra a depoimentos.262  Nas 

seguintes páginas iremos analisar se, tal como defende Bill Nichols, a reintrodução de 

um discurso directo (direct address) através de depoimentos de testemunhas consegue, 

de facto, evitar os dois problemas centrais da utilização de um narrador em voice-over, 

como defende este autor, ou seja a «omnisciência autoritária» e o «reducionismo 

didáctico».263 

Porém, mais do que os moldes em que é utilizado o dispositivo da testemunha 

em documentários históricos, interessa-nos, nesta parte do nosso trabalho, reflectir sobre 

o que é afinal o depoimento de uma testemunha, quais são os processos envolvidos e 

qual a reacção do espectador à utilização de testemunhas em filmes documentais. Tal 

como iremos ver mais adiante, e ao contrário do que nos fazem pensar as mais variadas 

descrições feitas sobre as formas da utilização de testemunhas em documentários, o 

depoimento de uma testemunha não é um elemento fixo, uniforme e inquestionável, 

mas antes um complexo processo de articulação em que, como escreve Paul Ricoeur “a 

memória declarativa se externaliza.”264 Utilizaremos como ponto de partida para a nossa 
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reflexão os pensamentos deste filósofo, que vê na testemunha a peça chave de toda a 

historiografia: “tudo começa não a partir dos arquivos, mas a partir da testemunha.”265 

Para entender a natureza dos depoimentos feitos por testemunhas, Ricoeur 

recorre a uma análise de conversações quotidianas, da qual conclui que os pontos de 

referência de qualquer testemunha são, primeiro, o evento presenciado e segundo, o 

interlocutor a quem dirige o relato. Mas quais são os aspectos centrais no depoimento de 

uma testemunha? O filósofo francês distingue seis pontos que ajudam entender as 

particularidades do discurso de uma testemunha: a possibilidade de o evento se contar a 

si próprio, caso a testemunha exclua o seu próprio envolvimento266; a afirmação típica 

«eu estive lá», que reflecte não só a indivisibilidade entre a ocorrência do evento e a 

presença do narrador, como auto-declara a testemunha de ser testemunha;267  como 

terceiro aspecto, Ricoeur refere a situação discursiva na qual se encontra uma 

testemunha. Tendo em consideração que um relato tem sempre um destinatário, surge 

uma questão absolutamente central para qualquer testemunho: a questão da confiança. 

A problemática da confiança manifesta-se, como salienta Ricoeur, na solicitação da 

testemunha em que acredite nas suas palavras. Esta não diz apenas «eu estive lá», mas 

junta a estas palavras o apelo «acredite». O interlocutor responde a este pedido com a 

recepção e aceitação do testemunho e credencia-o desta forma. O mesmo acto pode 

também tomar outra forma: credenciar não as palavras, mas sim a reputação do 

indivíduo que relata os eventos, no sentido em que se destaca que ela merece a nossa 

confiança. 

A credenciação é decisiva pois existe, desde logo, uma série de possíveis fontes 

de erro que podem influenciar o depoimento. Os mais comuns são, sem dúvida, uma má 

percepção ou má memória, mas também uma reconstrução errada dos eventos devido à 

passagem do tempo ou de uma «elaboração» (sekundäre Bearbeitung). Freud usava este 

termo na sua obra A Interpretação dos Sonhos para designar o facto de uma pessoa que 

relata o seu sonho produzir instintivamente uma história coerente a partir de elementos 
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aparentemente absurdos e incoerentes típicos dos sonhos.268 A mesma ideia encontra-se 

também na avaliação de depoimentos feita por Bill Nichols: “Testimony and 

commentary give priority less to what  happened then in any pure sense than to what we 

now think happened and what this might mean for us.”269 Esta afirmação remete-nos, 

novamente, para a crítica à narrativa, tal como a vimos proferida por Hayden White. 

No seu estudo Wahrheit und Wirklichkeit im Film (o que se deve traduzir por 

«verdade e autenticidade no filme»), Klaus Arriens recorre ao evangelista Lucas para 

sublinhar que, apesar da qualidade do testemunho ocular garantir um acesso imediato ao 

evento histórico, a partir do momento em que a testemunha verbaliza o evento 

extralinguístico, a imediaticidade da referência torna-se questionável: “a testemunha 

ocular não pode abrir o acesso ao evento que relata senão através da comunicação.”270 

Consequentemente, o relato de uma testemunha é sempre uma alegação e, como tal, 

pode ser errada, mentirosa ou falsa.

Mas a própria testemunha está consciente de que possa haver outras 

informações. Deste modo, a confrontação de vários testemunhos não é necessariamente 

um resultado da desconfiança do interlocutor mas pode ser sugerida pela própria 

testemunha que diz por exemplo “se não acredita em mim, pode perguntar a outras 

pessoas”.271 Deste quarto ponto resulta directamente o quinto, que reflecte a existência 

do depoimento no tempo. Uma testemunha de confiança é caracterizada pelo facto de se 

manter “firme em relação ao seu depoimento ao longo do tempo“ e de “cumprir a sua 

palavra”.272

Resumindo as palavras de Ricoeur, pode dizer-se que a existência de uma 

testemunha é a nossa garantia da ocorrência do evento; pois não só houve alguém que 

presenciou pessoalmente o que aconteceu, como através do seu discurso disponibiliza 

esta informação para ser de seguida confrontada com outros depoimentos. Mas, como já 
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foi referido, uma testemunha existe apenas no contexto de um diálogo, ou seja, um 

depoimento para ser válido necessita sempre de uma credenciação por parte do 

interlocutor. Este baseia o seu veredicto essencialmente na presumida credibilidade não 

só do evento relatado como da própria testemunha. A indispensável credenciação de um 

testemunho leva-nos directamente à peça central na problemática do depoimento de 

uma testemunha: a confiança ou falta de confiança do interlocutor de que as palavras da 

testemunha relatam os eventos ocorridos de forma verdadeira.

Não obstante a importância das reflexões de Ricoeur sobre a problemática de 

testemunhos para o nosso objecto de estudo, elas abrangem apenas um tipo de 

depoimento, o da testemunha ocular. O documentário histórico, todavia, tal como vimos 

no segundo capítulo deste trabalho, reúne frequentemente dois tipos de depoimentos: 

testemunhas oculares e opiniões de especialistas. O que distingue ambos é o aspecto da 

competência: enquanto a competência dos testemunhos oculares resulta unicamente da 

sua presença no local do evento, a dos especialistas, em regra, no caso do documentário 

histórico, historiadores com formação académica, resulta directamente das suas 

investigações sobre a matéria em causa. Como podemos então classificar os dois tipos 

de depoimentos correntes em documentários históricos, e quais são os motivos para a 

sua utilização? 

Na historiografia distingue-se tradicionalmente entre fontes primárias e 

secundárias. Enquanto a característica principal de uma fonte primária é o facto de ter 

sido produzida durante a época em estudo, as fontes secundárias consistem em trabalhos 

escritos com base em fontes primárias.273  Perante esta classificação poderia parecer 

lógico, aplicar esta divisão também à nossa área de estudo, ou seja classificar como 

fonte primária os depoimentos formulados por testemunhos oculares, devido à 

imediaticidade da sua presença no local, e atribuir o estatuto de fonte secundária aos 

depoimentos de especialistas, tal como na historiografia. 

Todavia, ao classificar os testemunhos desta forma, desrespeitaríamos, 

integralmente, as afirmações de Ricoeur relativas à complexidade do depoimento: o 
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relato de uma testemunha não é um registo fotográfico dos eventos mas uma narrativa 

constituída pela percepção, pela memória e pela restituição através de narrativa. Devido 

à instância mediadora da palavra, o relato de uma testemunha não oferece o mesmo 

acesso directo ao evento como uma fonte primária na historiografia. Nesse sentido, e a 

nosso ver, ambos se enquadram na categoria de fonte secundária, sendo 

consequentemente tratados como tal, na nossa análise na segunda parte deste estudo.

 II.5.2.3.1. A utilização de testemunhas nos documentários históricos

 A nossa tentativa de definição do documentário e a nossa análise da narrativa 

em documentários históricos mostraram, que o elemento decisivo para a aceitação de 

qualquer documentário como documentário por parte do espectador, reside nos 

elementos de alegação da verdade e da expectativa / confiança do público de que as 

informações apresentadas são verdadeiras. A confiança, porém, depende, como defende 

Frank Bösch, “em grande medida de caras”.274 Existem, naturalmente, várias formas de 

incorporar «caras» num documentário, uma das quais é a utilização de um anfitrião que 

acompanha o espectador pelo programa. Trata-se, em regra, de um historiador de 

renome que garante, com a sua personalidade, a veracidade dos conteúdos 

apresentados.275 A outra forma é a utilização de testemunhas que «dão a cara» pelo seu 

depoimento e comprovam deste modo a credibilidade do programa, como salienta ainda 

Frank Bösch.276  A inclusão de testemunhos oculares cuja competência, tal como 

referimos, advém unicamente da sua presença física no local do evento e no momento 

da ocorrência do evento, permite uma “reconstrução individualizada, emocionalizada e 
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privatizada da história”.277 

Tal como Ricoeur explica, o ponto central da utilização de testemunhos é a 

questão da confiança do ouvinte e da credibilidade da testemunha. Na entrevista filmada 

a testemunha fala perante um ouvinte que se pode traduzir posteriormente por um 

público de vários milhões de espectadores. No entanto, no documentário histórico, regra 

geral, às testemunhas oculares está reservado o evento e a vivência mas não 

informações especializadas ou explicações; estas estão reservados para a figura do 

narrador ou para o depoimento dos especialistas. Trata-se, como sublinha Thomas 

Fischer, da execução de uma dramaturgia narrativa que atribui ao testemunho ocular o 

lado da experiência, proximidade e evento, enquanto atribui ao narrador toda a área dos 

contextos históricos e estruturais.278  O documentarista, regra geral, não enfrenta o 

testemunho ocular como fonte de novos conhecimentos históricos, enfrenta-o antes 

como um instrumento que produz a emocionalidade, que autentica os materiais 

audiovisuais de arquivo, as novas filmagens e as informações do narrador e que criam a 

ponte entre o passado e a actualidade.279

Visto que a credibilidade da testemunha ocular é entendida não como resultado 

da sua competência cognitiva mas emotiva, o aspecto emocional deve reflectir-se na 

forma da sua apresentação ao público. Por este motivo as testemunhas oculares não só 

têm que discursar na linguagem do público e exprimir-se de forma plástica e vívida, 

como não podem sobrevalorizar a sua própria personagem ou afastar-se da temática 

retratada.280  O que nos depoimentos de especialistas seria interpretado como 

«incompetência», tais como lacunas de memória, factos acrescentados ou incertezas, 

reverte no caso dos testemunhos oculares a seu favor e torna o relato e o seu ambiente 

mais autêntico.281  O aspecto emotivo pode inclusivamente reflectir-se na própria forma 

de filmar o depoimento. Através de uma iluminação do espaço e da personagem que 

salienta luz e sombras bem como um enquadramento aproximado, com a cara 
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ligeiramente virada fora do centro da imagem o depoimento, desde o princípio, é 

revestido de uma aura dramática.282 

O depoimento dos especialistas, sobretudo de historiadores com formação 

académica, assume a mesma autoridade que o narrador de estilo Voice-of-God. Ao 

contrário desse, e embora funcionem como narradores secundários, não estão fora do 

filme como destaca William Guynn, mas fazem parte da sua diegese.283

Importa ver, de seguida, o papel da forma de obtenção da palavra das 

testemunhas. Neste contexto, uma modalidade veio a adquirir um papel central: a 

entrevista.

 II.5.2.3.2. A entrevista como elicitação do testemunho 

Para enquadrar o papel da entrevista é fundamental recuarmos ao século XIX. 

Instrumento incontestado na actualidade, a entrevista, quando fez a sua aparição foi 

enfrentada com estranheza. 284 Na verdade, quando em meados do século XIX foram 

publicadas as primeiras entrevistas, estas foram vistas por muitos leitores como uma 

invasão da privacidade dos entrevistados. Fundamental para o posterior sucesso deste 

tipo de prática foi uma mudança de paradigma do jornalismo, no sentido de um 

abandono do conceito do jornalista como autor, em favor de um jornalista como 

mediador da informação, ou como transmissor da informação ao público “sem qualquer 

contaminação por pensamento ou sentimentos próprios”.285 

Como veremos mais adiante, o sucesso da entrevista acompanhou o sucesso da 

industrialização. Na verdade, com as alterações sociais provocadas pela industrialização 

cresce o interesse de escritores e jornalistas pelas classes sociais menos favorecidas. A 

entrevista deixou de estar restringida apenas a figuras da vida pública e começou a 

106

282  Idem, 43. 
283  Guynn, Writing History in Film, op. cit., p. 144.
284  Philip Bell e Theo van Leeuven, The Media Interview: Confession, Contest, Conversation, 

Kensington, NSW, University of New South Wales Press, 1994.
285  Idem, p. 29.



incluir também pessoas das classes baixas, sem formação escolar, que falavam sobre 

eventos que tinham testemunhado ou nos quais haviam participado. 

A inclusão de entrevistas em programas televisivos foi, no entanto, um processo 

iniciado pela rádio. Segundo os autores Bell e Leuven, o ponto de partida para o seu 

posterior sucesso como elemento típico de programas não ficcionais, foi uma tentativa 

da BBC de aproximar os seus programas, tradicionalmente dominados por música e 

palestras educadoras de especialistas, à linguagem falada pela maioria da população. 

Assim, verifica-se ao longo da década de trinta do século passado um processo que pode 

ser resumido em três fases: na primeira, os locutores da rádio passavam a adoptar nos 

seus programas um tom mais informal e conversacional sem, no entanto, abandonar a 

estrutura lógica e o planeamento prévio dos seus discursos formais e monológicos286; na 

segunda fase, verificou-se a intermediação por uma pessoa «simples» na tradicional 

linha de comunicação especialista/público. A ideia por detrás da introdução desta figura 

do intermediário era garantir que o perito adaptasse uma linguagem compreensível para 

o público geral e que o programa obtivesse assim um carácter mais ligeiro. Quando 

mais tarde, numa terceira fase, esta figura de mediador começou a colocar perguntas 

suas aos especialistas, estavam definidos os fundamentos da entrevista, tal como a 

conhecemos hoje. 

É de salientar, todavia, que apesar desta evolução ter começado na década de 30, 

as resistências ao uso de entrevistas no meio televisivo continuaram a existir até ao final 

da década de 60. O canal televisivo americano ABC, por exemplo, não permitia 

entrevistas nos seu noticiários, com o argumento de que estas faziam parte de uma 

abordagem showbusiness, pois estas eram típicas do jornalismo dedicado aos 

acontecimentos sociais.287 

 Se, contudo, um dos elementos centrais da entrevista é a ideia de se estar 

perante um discurso com origem na conversação dirigido a um público geral, a chamada 

«pessoa da rua», quais são os elementos que distinguem uma entrevista de uma 

conversa típica entre várias pessoas? Em primeiro lugar, há uma clara assimetria entre o 

entrevistador e o entrevistado, ou seja um nítido desequilíbrio de poder entre ambos. Ao 
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contrário de uma conversa normal, a entrevista não consiste numa troca de perguntas e 

respostas: apenas uma pessoa pergunta, enquanto o papel da outra se resume a dar as 

respostas às perguntas apresentadas. Mas a desigualdade em termos de poder não se 

limita apenas ao modo unidireccional da conversa. O entrevistador não só pode escolher 

as perguntas, como pode escolher o assunto, pode, de um certo modo, planear a 

entrevista previamente, pode influenciar o entrevistado a dar determinadas respostas, e 

pode, inclusivamente, obrigar o entrevistado a responder a determinadas perguntas 

mesmo quando este não quiser.288 Embora o entrevistador tenha o poder de controlar a 

entrevista, a sua arte, como salienta Michael Chanan, reside em aparecer ao entrevistado 

como sendo o seu interlocutor e «amigo da verdade».289 

A ideia de uma conversa dirigida para a obtenção de «verdade» remete-nos 

desde logo para o mundo do direito, mais concretamente para a audição dos 

testemunhos e para a confissão do réu. Tanto Bill Nichols como a dupla de autores 

Philip  Bell and Theo Leeuven referem, na sua análise da utilização de entrevistas no 

campo audiovisual, as reflexões de Michel Foucault que mostra claramente como, a 

partir do Quarto Concílio de Latrão (1215), a confissão e as técnicas de confissão se 

tornaram, nas sociedades ocidentais, nos principais meios para a «produção da 

verdade».290 A partir dessa época, o homem ocidental transformou-se, segundo Foucault 

num “animal confessante”.291  A omnipresença da confissão em múltiplas áreas 

essenciais das sociedades ocidentais, tal como a justiça, medicina, educação, bem como 

nas próprias relações privadas, produz o efeito do indivíduo assumir que a verdade que 

fecha dentro de si ter um direito a subir à superfície, e não de que este fenómeno é “o 

efeito de um poder que nos constrange”.292 A noção de que dizer a verdade «liberta», só 

mostra como a confissão, ao longo dos séculos, veio a perder subjectivamente o seu 

carácter de ritual que se desenrola dentro de uma relação de poder. Mas, a confissão 

“não existe sem a presença (ou a presença virtual) de um parceiro que não é 

simplesmente o interlocutor, mas a autoridade que exige a confissão, que a prescreve e 
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aprecia, e que intervém para julgar, punir, perdoar, consolar e reconciliar.”293 

Tal como referimos inicialmente, a confissão apenas constitui um meio para a 

produção da verdade. Apesar de os dados revelados pela confissão conterem a verdade, 

a verdade na sua totalidade é ignorada pelo confessante. O destinatário da confissão tem 

uma função tripla. Não só personifica o mestre que perdoa e o juiz que condena ou 

absolve: ele é o mestre de verdade.294 É ele que a partir dos factos revelados produz a 

verdade. 

 II.5.2.3.3. Aspectos formais da entrevista

Tal como vimos nas páginas anteriores, a entrevista está intrinsecamente ligada 

ao conceito do testemunho. A estrutura semelhante de ambos reflecte-se não só na 

dependência de ambos da existência de um interlocutor, de um destinatário do 

testemunho ou da confissão, mas também na assimetria do poder dominante em ambas 

as formas discursivas. O que é que muda, no entanto, quando um depoimento de tipo 

confissão ou entrevista é feito perante uma câmara? Onde está a diferença entre uma 

entrevista feita para um livro ou para um artigo de imprensa e uma entrevista filmada? 

A resposta a esta pergunta é de natureza ontológica. Enquanto num depoimento não 

destinado a uma inclusão num filme ou programa televisivo o interlocutor é a pessoa 

que se encontra pessoalmente à frente de quem depõe, o depoimento numa entrevista 

filmada destina-se não só ao entrevistador mas também a um público desconhecido. 

John Corner fala, neste contexto, da «dualidade da entrevista». Corner criou este termo 

para salientar esta característica particular da entrevista, a de ser um discurso público, 

disfarçado pela aparência de um intercâmbio privado de ideias, acidentalmente 

testemunhado pelo público geral.295 No fundo, o depoimento dirigido ao entrevistador 

não passa de uma «performance», feita exclusivamente para a câmara, ao longo da qual 

“pelo menos um dos dois está consciente das necessidades e dos interesses de um 
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público invisível.”296 

No segundo capítulo deste estudo, já referimos que essencialmente existem dois 

grupos de entrevistados: o especialista e a testemunha, cada um com funções muito bem 

definidas. Yvan Charon é mais preciso na sua caracterização da entrevista e distingue 5 

tipos diferentes: 

1.º entrevista narrativa: caracteriza-se por um envolvimento activo no evento 

retratado, ou seja, quando o entrevistado esteve «no centro do acontecimento». Devido à 

sua exposição particular ao acontecimento, o entrevistado não está limitado a um mero 

relato dos factos mas pode falar da vivência, fazer comentários com juízo de valor e dar 

explicações; 

2.º entrevista-testemunho: trata-se de uma entrevista feita a uma personagem 

cujo envolvimento nos acontecimentos foi apenas marginal, normalmente como 

observador ou espectador. Apesar de muitas vezes pobre, este tipo de testemunhos pode 

ser um valioso contributo para a reconstituição da realidade297; 

3.º entrevista de opinião: visa incentivar o interlocutor a sair da esfera factual e 

entrar claramente na da especulação com base nos conhecimentos de que dispõe;

4.º entrevista-explicação: um especialista explicita a matéria retratada e ajuda, 

desta forma, na vulgarização de uma problemática complexa; 

5.º entrevista-retrato: distingue-se das formas anteriormente referidas pelo facto 

de existir uma grande distância em relação ao acontecimento. No centro deste tipo de 

entrevista está uma personalidade, “considerada como um assunto em si”. 298 

Assim, a função atribuída ao especialista é a de representar um conhecimento 

com autoridade. Por este motivo, o especialista, como salienta Keith Beattie,299  é 

tipicamente filmado perante um fundo que reforça a ideia da autoridade, como por 
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exemplo em pé, à frente de uma estante repleta de livros ou sentado numa secretária 

detrás de um computador. Por outro lado, as testemunhas que contam as suas próprias 

experiências são frequentemente filmadas no local onde ocorreram os eventos 

abordados. 

 II.5.2.3.4. Nota conclusiva

Bill Nichols classifica a entrevista como o instrumento favorito do 

documentarista quando este pretende apresentar um determinado assunto numa 

perspectiva histórica.300  Embora tivesse sido redescoberta com a chegada do 

documentário observacional, a entrevista como dispositivo cinematográfico distingue-se 

diametralmente deste na sua qualidade de ser “abertamente intervencionista”.301 

Qual é, no entanto, a função deste «método para elicitar o discurso» (John 

Corner) dentro do próprio documentário? Na prática, a entrevista, coloquialmente 

chamada talking heads, oferece ao documentarista duas vantagens principais: primeiro, 

permite-lhe personalizar o conhecimento, um factor importante no meio televisivo, pois, 

como afirma Frank Bösch, “na televisão, a confiança depende de caras”302; em segundo 

lugar, os talking heads constituem um recurso retórico para fundamentar a proposição 

apresentada. O facto de um documentarista reduzir ou até evitar a utilização de um 

narrador em voice-over não quer dizer que não pretenda fazer uma exposição: antes pelo 

contrário, muitos filmes “utilizam as entrevistas para fazer a sua exposição”, sublinha 

Bill Nichols.303 Julgamos por isso um erro pensar que só pelo facto do dispositivo da 

entrevista facilitar a apresentação de múltiplas perspectivas faça com que o 

documentário deixe de se posicionar em relação à matéria retratada. Para tal bastaria, 

em primeiro lugar, filmar apenas as entrevistas feitas àquelas pessoas que corroboram as 

informações que o filme pretende expor.304
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Na verdade, o documentarista tem mais do que uma via de escolha no que diz 

respeito aos depoimentos: não só pré-selecciona as pessoas, como, mais tarde, escolhe 

cuidadosamente na mesa de montagem as informações proferidas pelos entrevistados 

que devem figurar no filme. Além disso, escolhe o ponto no filme em que o depoimento 

vai figurar e escolhe o tempo que atribui a cada um.305 Mais ainda: pode, como explica 

John Corner, “utilizar a entrevista na sua integralidade num momento único do filme ou 

dividi-la numa série de sequências que até podem ser reduzidas ao tamanho de uma 

única frase e colocadas nos mais diversos momentos do filme, sempre de acordo com a 

lógica de exposição escolhida.”306 

O poder do documentarista em seleccionar e dispor tanto dos entrevistados como 

do conteúdo dos seus depoimentos, evidencia-nos mais uma vez que a entrevista não 

constitui um diálogo isento de relações de poder (herrschaftsfreier Dialog) no sentido 

de Jürgen Habermas. Apesar da sua aparente semelhança com uma conversa entre duas 

pessoas, aparência essa que facilmente ofusca a sua origem na confissão, a relação de 

poder existente entre ambas é claramente perceptível. Numa entrevista, quem tem o 

poder não é a pessoa que sabe, mas a pessoa que teoricamente se deveria restringir a 

escutar, alegadamente ignorando de antemão o que vai ouvir. Na prática, essa pessoa é, 

como já referimos, quem escolhe a temática, planeia uma estratégia para a condução do 

depoimento do outro, redirecciona as respostas e que, em caso extremo e tal como o 

inquiridor, obriga o entrevistado a responder, mesmo contra a sua vontade.

Um dos documentários mais polémicos neste contexto é sem dúvida o filme 

Shoah (1985) de Claude Lanzmann. Para Frank Bösch, Lanzmann levou no seu filme a 

figura do testemunho ao ponto máximo da sua eficácia.307  Lanzmann, que recusava 

categoricamente a utilização de material de arquivos audiovisuais, procura desvendar 

com o seu filme os mecanismos do holocausto. Através de uma insistência incessante,  

forçava os seus entrevistados a reviver na actualidade as suas dolorosas experiências do 
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passado. Assim, o espectador assiste a um evento onde os agentes históricos confessam 

e condenam simultaneamente os seus crimes, deste modo repetindo-os, como salienta 

Linda Williams.308  É sobretudo este elemento de reconstrução do passado a partir das 

memórias que é salientado pela maioria dos autores. Se para Linda Williams a 

revivência provocada em Shoah constitui uma construção cuidadosa, Stella Bruzzi 

entende-a no sentido de uma performance: “Shoah não é um filme que simplesmente 

observa, mas um filme composto quase exclusivamente (...) por performance.”309 

Resumindo, podemos dizer que apesar das implicações formais ligadas ao uso da 

entrevista, uma entrevista filmada devido às suas “qualidades multidimensionais de 

comunicação”310, oferece uma mais valia substancial que a distingue de qualquer 

depoimento registado por escrito: o valor de um depoimento filmado não se reduz 

apenas ao seu conteúdo verbal, mas traz e arquiva simultaneamente informações visuais 

e orais através da forma em que algo é dito, como por exemplo, a linguagem corporal, a 

expressão facial ou as inflexões da voz.311 
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 II.5.3. Os elementos visuais

Apesar de ter sido escrito há mais de cem anos, o texto de Boleslaw 

Matuszewski A new source of history: the creation of a depository for historical 

cinematography surpreende ainda hoje devido à sua actualidade, no sentido em que toca 

algumas das questões prementes relacionadas com a interligação entre cinema e 

história. Apenas três anos depois da primeira projecção cinematográfica em público, 

este cineasta tinha lançado um apelo para se criar estruturas dedicadas ao arquivamento 

das obras produzidas pelo novo meio de registo visual, que Matuszewski considerava 

“um fonte privilegiada da prova histórica.”312 

Matuszewski percebia já nessa altura que, face ao crescente número de imagens 

filmadas, tornar-se-ia cada vez mais urgente a existência de um local para o seu 

arquivamento. Preconizava ainda que, num futuro próximo, não só cineastas 

profissionais mas também amadores criariam uma vaga enorme de imagens em 

movimento e que estariam eventualmente dispostos a doá-las a uma instituição dedicada 

à sua preservação. É de salientar que Matuszewski já nessa altura projectara as 

características que, no nosso tempo actual, configuram qualquer arquivo de material 

audiovisual do mundo: 1.º o arquivo como local de conservação, onde os negativos 

catalogados e na sua qualidade de “protótipos”, não são tocados; 2.º o arquivo como 

espaço de poder, onde uma comissão vigiaria a integração ou recusa de novos materiais 

filmados; 3.º o arquivo como espaço de difusão e promoção, uma vez que estava 

prevista a possibilidade de empréstimo de cópias positivas a terceiros, podendo este, no 

entanto, ser limitado por motivo de direitos de propriedade.313 

Hoje em dia, praticamente todos os países com uma tradição cinematográfica 

dispõem de locais públicos ou privados com as devidas condições tecnológicas e 
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climatéricas para o arquivamento de materiais filmados. Ao mesmo tempo, existe a 

convenção de que qualquer documentário histórico necessita não só de sequências 

filmadas no presente, de comentários, entrevistas, som diegético, música, mas também 

de materiais de arquivo.314 

A incorporação de imagens filmadas anteriormente para outros objectivos em 

produções novas tornou-se cada vez mais usal a partir da década de setenta do século 

passado, tal como vimos na segunda parte deste estudo. Todavia, ao longo das últimas 

duas décadas verificou-se um fenómeno novo. Não obstante a abertura do acesso aos 

arquivos das antigas produtoras dos jornais de actualidades ou dos canais televisivos e 

apesar das novas facilidades da produção de cópias digitais de baixo custo possibilitadas 

pelo avanço tecnológico, hoje em dia, a utilização extensiva destes materiais tem-se 

revelado cada mais difícil devido a um aumento excessivo dos valores cobrados pela 

aquisição dos respectivos direitos.315 

No entanto, apesar dos custos cada vez mais elevados, os documentaristas não 

querem abdicar da utilização de imagens de arquivo. Qualquer documentário que se 

dedique a uma temática histórica enfrenta o mesmo dilema: como mostrar hoje algo ou 

alguém que existia no passado? Como formulou Albert Maysles: “The fundamental 

problem with historic documentries is – they are always to late”.316 Neste dilema, as 

filmagens do passado seduzem o documentarista com a promessa de “uma máquina 

milagrosa do tempo que transporta o espectador de imediato para o presente de uma 

época passada”.317 Porém, como salienta Paul Arthur com toda a razão, a “garantia de 

autenticidade ostensivelmente segurada por filmagens de arquivo é em grande medida 

um mito.”318 Na verdade e apesar de se tratar claramente de uma mais valia visual, a 

incorporação de imagens antigas apresenta uma série de problemas ontológicos 
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frequentemente ignorados por quem se dedica à produção de documentários históricos. 

Por este motivo, abordaremos nas páginas seguintes a utilização de materiais de arquivo 

em documentários históricos sob três pontos de análise: o que é a imagem de arquivo; as 

problemáticas associadas ao uso de filmes de arquivo; as implicações da utilização de 

filmagens de arquivo sobre o conteúdo do documentário em produção. 

 II.5.3.1.  Utilizações do filme de arquivo 

François Niney entende como filme de arquivo qualquer troço de película (ou 

vídeo) previamente produzido, indiferentemente da sua origem, seja ela de natureza 

estatal, militar, empresarial ou privada, incluindo imagens de caracter ficcional.319 

Paradoxalmente, quando Niney define o filme de arquivo, foca muito menos o passado 

do filme em questão do que o seu futuro, porque para este autor um filme de arquivo 

“não é um determinado tipo de filmes, não é uma essência, é uma utilização, uma re-

visão, um re-emprego.”320 

Entender o filme do passado como um filme que por definição é reutilizado é o 

nosso ponto de partida para perceber como se processa a referida reutilização de 

imagens filmadas em produções novas. Stella Bruzzi distingue duas formas de «re-

emprego» de filmes de arquivo: a utilização ilustrativa e a utilização dialéctica. 

Na utilização ilustrativa, as imagens de arquivo funcionam como uma 

corroboração do discurso proferido pela voice-over ou pelos entrevistados. Neste modo 

de utilização, o material visual funciona como uma espécie de papel de parede em 

relação ao discurso. Enquanto as imagens ilustram a narração do voice-over ou dos 

entrevistados, as palavras, por sua vez, orientam a reacção do público em relação às 

imagens projectadas.321 De acordo com Bruzzi existem dois modos de utilizar filmagens 

de arquivo para fins ilustrativos: a utilização de imagens de caractér generalista, não-
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específico e a de imagens concretas. Na primeira forma as imagens não passam de  uma 

«representação aproximada». Trata-se, de certa forma, de uma solução artificial visto 

que a relação entre palavra e imagem é construída. Como é muito económica, a sua 

aplicação é frequente nas situações em que o documentarista não dispõe de filmagens de 

arquivo que retratam a situação concreta.322 No entanto, apresenta um factor de risco, 

uma vez que o novo significado das imagens provocado pelo novo contexto não 

corresponde necessariamente ao seu significado original.323 

A segunda maneira de usar filmagens de arquivo é uma utilização directa. Ao 

contrário do uso de imagens generalistas, testemunhamos aqui uma ligação pessoal 

entre os entrevistados e as imagens dos filmes de arquivo no sentido de uma identidade 

entre as personagens entrevistadas e as personagens retratadas pelas imagens de 

arquivo. Desta forma constrói-se uma ponte entre história pessoal, história oral e 

história oficial.324

Da utilização ilustrativa da imagem, Stella Bruzzi distingue uma utilização 

dialéctica que produz um relacionamento dialéctico entre o presente e o passado. Neste 

tipo de filmes, os filmes de arquivo são respeitados eles próprios como prova, mas 

simultaneamente contraditos através da sua recontextualização, uma forma de re-viver 

sobretudo materiais com claros fins propagandísticos.325

 II.5.3.2. Problemáticas associadas ao uso de filmes de arquivo

Visto que a forma dialéctica da utilização de filmes de arquivo joga 

conscientemente com a oposição entre o significado actual e o original e a forma de 

ilustração directa apresenta, na actualidade, as pessoas retratadas pelas imagens, o modo 

mais problemático do uso de filmes de arquivo é o que consiste em ilustrar um discurso 

com imagens genéricas. Quando o valor do filme de arquivo é reduzido a wallpaper, ele 
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é destituído de qualquer autonomia, ficando integralmente sujeito à predominância do 

texto, da ideia e de conceitos abstractos.326 Este tipo de filmes frequentemente incorpora 

filmes de arquivo que apresentam um ou vários dos seguintes problemas, como observa 

Jerome Kuehl: 1.º o filme de arquivo é supostamente sobre um determinado 

acontecimento quando, na realidade, é sobre outro; 2.º o filme foi rodado num outro 

sítio ou é sobre uma outra pessoa do que alegado; 3.º o filme não é um filme factual mas 

um filme de ficção; 4.º o filme trata um evento que nunca foi filmado; 5.º o filme foi 

alegadamente realizado antes da invenção das câmaras de filmar.327 Na sequência da 

enumeração destes problemas, Kuehl conta o seguinte episódio: 

“One of my film researchers friends was asked for film of Columbus’s landing at 
São Domingo — preferably in black and white but colour would do”.328

Se bem que o exemplo da chegada a América de Cristovão Colombo não passe 

de um caso «inocente» devido à sua manifesta absurdidade, ilustra uma forma de 

trabalho existente na prática de produção de filmes com material de arquivo: “What the 

producer wants, the producer gets.”329  O problema torna-se, porém, muito mais 

complexo no caso de um programa televisivo sobre a revolta do gueto de Varsóvia de 

1943 em que foram utilizados imagens de arquivo provenientes da revolta de Varsóvia 

do ano seguinte. A grande questão é perceber a partir de que ponto um erro na 

indexicalidade entre a imagem e o discurso relacionado com a mesma começa a pôr em 

causa a credibilidade de um documentário. Na verdade, o espectador já se habitou ao 

facto de, sobretudo no contexto da história do Holocausto, ver sempre as mesmas 

imagens. Assim, cada vez que se fala de deportações para os campos de extermínio, 

vêem-se as conhecidas imagens do transporte de judeus do campo de Westerbork; cada 

vez que se fala das deploráveis condições de vida nos guetos, o espectador vê a imagem 

do menino do gueto de Varsóvia; sempre que se fala da destruição dos lugares de culto 
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judeus, vê-se a mesma sinagoga em chamas. Esta forma genérica da utilização de 

imagens provoca que as mesmas, — todas eles tendo uma história própria, — acabam 

por perder «a aura do concreto» indispensável para serem consideradas autênticas por 

parte do espectador, como observa Beate Schlanstein.330 

Relativamente às causas da utilização de imagens cujo conteúdo não 

corresponde integralmente aos conteúdos abordados, seria fácil procurá-las 

exclusivamente na falta de zelo por parte dos responsáveis do filme. Na verdade, um 

dos principais problemas de filmagens de arquivo é que estas imagens nunca foram 

filmadas com vista à sua inserção num arquivo audiovisual, mas sim para fazerem parte 

de filmes concretos, seja para fins de propaganda política, seja para os jornais das 

actualidades, para outro tipo de produção, ou simplesmente para fins particulares.331 

Para além das diversas origens destes materiais, surge de imediato um novo problema: o 

da catalogação e classificação dos filmes nos próprios arquivos. Visto estas operações 

serem feitas por pessoas que não estiveram presentes durante as filmagem das imagens, 

a descrição do conteúdo do respectivo filme, a identificação do autor, das pessoas 

retratados, dos locais e da altura exacta da produção da imagem, aspectos estes 

indispensáveis para a posterior acessibilidade do filme, o processo fica muito exposto à 

ocorrência de erros. O que resulta é manifesto nas experiências que Michael Chanan fez 

quando procurava uma filmagem de George Orwell: “The archives record no film 

images of George Orwell, for example, but that doesn't mean there aren't any there.”332
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II.5.3.3. Nota conclusiva

Mais de cem anos depois do apelo de Boleslaw Matuszewski para a criação de 

um arquivo cinematográfico, existem em Portugal duas instituições principais, tuteladas 

pelo Estado Português, que cuidam do património audiovisual português. Se o Arquivo 

Nacional das Imagens em Movimento (ANIM) salvaguarda e conserva o património 

cinematográfico, uma tarefa que implica “prospectar, recolher, conservar, preservar, 

restaurar, catalogar e facultar o acesso a filmes ou outras imagens em movimento em 

qualquer suporte e de qualquer época, formato, género, regime de produção ou 

proveniência”333, cabe ao Arquivo da Radio Televisão Portuguesa a conservação dos 

“registos classificados como de interesse público em virtude do seu valor histórico, 

sociológico, científico ou artístico, tendo em vista a preservação, a valorização e a 

difusão de obras e de documentos que constituam marcos na produção televisiva e um 

testemunho da época e da evolução da própria sociedade.”334  A importância de ambos 

os arquivos para a produção de novos documentários sobre aspectos da história 

portuguesa é fundamental. Apesar de uma representação da história não passar de “uma 

construção feita a partir de elementos que representam algo que já não está presente”335, 

actualmente pode-se falar da existência de uma convenção estética que obriga qualquer 

discurso audiovisual sobre o passado a incorporar filmes da época abordada.

Mas como tivemos a oportunidade de ver, a inclusão de filmagens de arquivo em 

novas produções oferece, como referimos, uma série de problemas. Na verdade, as 

imagens antigas “não são a realidade de ontem”336, como mostra Francois Niney. O que 

o fascínio de uma realidade visualmente distanciada através das imagens 

maioritariamente a preto e branco faz as vezes esquecer é que, como salienta o mesmo 

autor relativamente a imagens da invasão alemã da Polónia: “(...) cette prise de vues 
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‘objective’ a forcément été filmée par un cameraman de l’armée des envahisseurs 

précédant l’action ou la faisant rejouer.”337  Qualquer filmagem é o resultado de uma 

escolha de enquadramentos, ângulos, lentes, sons, palavras, justaposições, tonalidades, 

ambientes, e, como tal, reflecte o ponto de vista do seu autor. Por este motivo, Niney 

alerta que “o documento audiovisual não pode ser invocado simplesmente como o 

indício que comprova a ocorrência de um evento ou um ícone; deve ser questionado 

como uma ‘representação’ reenviando para uma cadeia de interpretantes de então, que 

importa recuperar e confrontar com a cadeia de interpretantes na qual a remontagem 

actual e o seu espectador restituam o dito documento!”338 

Para este efeito, o autor propõe cinco questões que devem ser observadas 

quando se analisa a utilização de filmes de arquivo em documentários actuais: 

1.º Quem os fez, para mostrar o quê a quem?

2.º O que se via e o que vemos nós?

3.º O que se via e o que nós já não vimos mais?

4.º O que vemos nós que não se via?

5.º O que eles mostram e o que ocultam? 

Na parte de análise dos documentários portugueses feitos sobre a guerra 

colonial, estas observações de François Niney  sobre a inserção de filmagens antigas em 

documentários actuais irão permitir-nos entender melhor a validade histórica das 

respectivas imagens. O que está aqui em causa é a própria ontologia da imagem e a sua 

principal abertura a uma multiplicidade de leituras. Sob este aspecto, a imagem 

depositada num arquivo audiovisual é igual a um documento integrado num arquivo 

tradicional. Ricoeur emprega, neste contexto, a metáfora do orfão. O testemunho 

contido no documento arquivado está desligado do autor que o produziu e assim está 

“aberto a quem o souber ler”.339 

Sendo a imagem arquivada um «órfão» aberto a todas as leituras, o valor de 

prova histórica de um filme de arquivo é praticamente nulo. Como mostra o facto de 
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inúmeros documentários, feitos ao longo de décadas, utilizarem sempre as mesmas 

imagens em novas formas de montagem, acompanhadas por comentários diferente, a 

única coisa estas imagens podem efectivamente comprovar é “o espírito da respectiva 

época”.340 

 II.5.3.3. A filmagem de novos elementos 

In feature films the director is God;
 in documentary films God is the director.

—Alfred Hitchcock

Até meados do século passado, o documentário histórico era principalmente um 

filme de compilação de imagens pré-existentes. Apenas a partir dessa altura surgiram 

novos elementos de construção: imagens de locais históricos, estátuas, pinturas e 

fotografias, filmagens de depoimento de testemunhas oculares e especialistas, imagens 

animadas e, já em finais do século, a revitalização de um dispositivo que, apesar da sua 

importância nas primeiras décadas do documentário, tinha caído em desuso: a 

reconstituição de eventos históricos com a ajuda de actores (reenactment). 

Assim, ao longo das últimas três décadas, estabeleceram-se convenções estéticas 

e técnicas que, hoje em dia, poucos documentários conseguem evitar. A aplicação de 

determinados parâmetros em termos técnicos e estéticos é um resultado directo da 

crescente proporção de entrevistas com testemunhas da época na duração total de um 

documentário histórico. Os depoimentos que visam a participação afectiva do 

espectador contribuíram decisivamente para uma modificação paradigmática dos 

documentários históricos, que Edgar Lersch designa como a “transição da televisão 

explicitativa para a televisão narrrativa”.341

Sendo a entrevista uma interacção entre duas partes com o objectivo prioritário 
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de um entrevistador fazer falar o entrevistado, a primeira questão que se coloca é como 

se reflecte este relacionamento particular na imagem?

Encontram-se em documentários principalmente quatro tipos de filmagem de 

depoimentos: um primeiro onde ambos, o entrevistador e o entrevistado, se encontram 

em campo; um segundo, em que o espectador vê e ouve apenas o entrevistado devido à 

eliminação das perguntas do entrevistador na fase da montagem; um terceiro em que o 

espectador ouve a voz de um entrevistado invisível que acompanha as imagens; um 

quarto em que o entrevistado actua como actor social, ou seja desempenha actividades 

quotidianas, acompanhadas por um diálogo ou pela voice-over do mesmo.342

Destas quatro constelações de som/imagem, concentramo-nos na segunda, pois é 

a mais típica em documentários históricos. O dispositivo que mais corresponde ao que é 

considerado a apetência dos telespectadores por depoimentos de testemunhas, é 

precisamente aquele que mostra planos que se limitam a reproduzir visual e oralmente o 

entrevistado.

Em que medida se reflecte esta constelação som/imagem na composição da 

própria imagem e como é que ela responde à referida «dualidade da entrevista»? Em 

primeiro lugar, e ao contrário de uma conversa natural entre dois interlocutores, o 

entrevistador não está sentado ao lado do protagonista ou à sua frente, mas, por motivos 

meramente visuais, encontra-se ao lado da câmara. Daí resulta o olhar ligeiramente 

desviado do entrevistado em relação à objectiva, exactamente como se o publico 

estivesse presente no local, como observador invisível. Em segundo, o protagonista 

encontra-se geralmente no centro da imagem, filmado num ângulo de câmara normal, a 

nível de olho ou de ombro. Adaptações da escala dos planos no sentido de uma 

aproximação ou de um afastamento são limitadas à fase das perguntas para garantir que 

a atenção do espectador no depoimento não sofre distracções. Relativamente à 

filmagem de entrevistas, Thomas Fischer salienta as alterações mais significativas que 

se verificaram ao longo dos últimos anos. Assim, tem-se assistido a uma apresentação 

progressivamente mais dramática das testemunhas, provocada pela iluminação. Através 

de um jogo entre luz e sombra, grandes planos ou planos aproximados do entrevistado, 
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o discurso da testemunha é apresentado, desde o início, como contributo importante 

para a temática em questão.343 Em termos televisivos, há inclusivamente convenções 

que ditam os tempos em que a entrevista deve figurar no ecrã: regra geral, não pode 

ultrapassar dois a três minutos, com a excepção de entrevistas a peritos, aos quais se 

concede um máximo de cinco minutos.344 

Assim, a escolha do enquadramento central do entrevistado, do posicionamento 

do entrevistador e o facto do mesmo se manter invisível, são os instrumentos visuais 

aplicados para garantir a autenticidade do depoimento e fortalecer a mensagem 

sugestiva da imagem. Tal como no cinema observacional, o espectador experiência as 

palavras da testemunha como se se tratasse de um acto autónomo, produto espontâneo 

da própria situação, e não como um discurso incentivado ou até produzido pelas 

perguntas do entrevistador. 

! II.5.3.3.1. A filmagem de documentos visuais

Sob o termo «documentos visuais» entendemos, tal como explicita William 

Guynn, fotografias, desenhos e pinturas de cenas históricas, mapas, artigos de imprensa, 

etc.345 Todos estes materiais caracterizam-se por não serem materiais cinematográficos. 

A forma de os filmar reflecte o entendimento que deles se faz quanto ao valor histórico 

ou meramente ilustrativo e/ou dramático. A variabilidade dos estatutos que uma mesma 

imagem pode adquirir através dos seus usos e que advém da forma como é filmada, 

montada, sonorizada e articulada com o texto, reflecte os mesmos problemas aos quais a 

imagem de arquivo em movimento está sujeita. 

Dado o carácter pioneiro do filme City of Gold (1957) de Wolf Koenig e Colin 

Low, na utilização destes materiais, centremo-nos na forma como foram filmados.  
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Como é que pode ser utilizado este tipo de material 

visual num contexto de imagens em movimento? Esta 

foi a questão que se punha aos realizadores. Essencial 

para o resultado foi a formação de ambos. Enquanto 

Koenig tinha uma inclinação especial para a 

fotografia, Low possuía experiência no campo  da 

animação, nomeadamente na movimentação da 

câmara na filmagem de gráficos e mapas. 

Na sua tentativa de evocar a história da corrida 

pelo ouro de Klondike, a dupla de realizadores optou 

por aplicar sobre as imagens paradas da época os 

mesmos movimentos de câmara tradicionalmente 

reservados para filmagens de locais ou personagens: 

panorâmicas horizontais ou verticais em combinação 

com mudanças da escala de planos em forma de zoom 

in e out. Deste modo, Koenig e Low conseguiram 

inspirar uma nova dinâmica à imagem fotográfica — 

um documento visualmente caracterizado pelo seu enquadramento preexistente. 

Com a aplicação dos movimentos de câmara a dupla conseguiu que as 

fotografias, normalmente lidas na sua integralidade pudessem ser lidas através do tempo 

apesar do seu carácter estático.346 Assim por exemplo, o uso de panorâmicas horizontais 

produz no espectador a sensação da descoberta do espaço e contribui simultaneamente 

para a compreensão da monstruosidade do esforço físico necessário para vencer a 

passagem pela montanha gelada. As panorâmicas verticais, por outro lado, permitem 

apresentar a figura humana a partir da parte inferior do corpo aumentando deste modo a 

curiosidade do espectador porque permite a identificação da personagem através do 

rosto apenas no último momento do plano. 

Fotogramas de City of Gold
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Eric Barnouw considera como “um dos 

triunfos  especiais do filme”347  as sequências da 

aproximação da câmara que inicia o seu movimento a 

partir de um plano muito geral e acaba num plano 

muito detalhado que revela toda a extensão do 

sofrimento individual. Se o zoom in sobre fotografias 

tiradas com uma grande profundidade de campo 

permite isolar e revelar detalhes anteriormente 

ocultados, o zoom out permite uma contextualização 

do acontecimento através do afastamento do plano, 

revelando o objecto ou a pessoa individual como 

sendo um em muitos. 

Hoje em dia, graças aos avanços da tecnologia 

digital, a filmagem de documentos visuais usando as 

técnicas aplicadas por Koenig e Low, como 

movimentos de câmara, reenquadramentos, ou 

aceleração e desaceleração da velocidade da imagem, 

estão à disposição de qualquer autor de documentário 

históricos. 

No entanto, tal como veremos na segunda parte deste estudo, continuam ser 

ainda raros os filmes que partilham a preocupação de reflectir extensamente sobre os 

documentos visuais para entender a sua complexidade e revelar a totalidade de 

informação que abarcam. 

! II.5.3.3.2. A reconstituição de eventos passados

A reconstituição de eventos para a câmara (reenactment) é um método tão antigo 

como o próprio documentário. Tal como refere Erik Barnouw, nos primórdios do 

   Fotogramas de  Natureza Morta
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documentário, as produtoras não deixavam de documentar importantes acontecimentos 

só pelo simples motivo de não terem lá tido os seus operadores de câmara.348  Na 

primeira década do século passado, reconstituir um evento com o recurso a actores não 

profissionais ou profissionais era uma prática largamente aplicada e, como convenção, 

era totalmente aceite pelo público. Mesmo a série noticiosa The March of Time recorria 

a actores profissionais para fins de reconstituição de determinados eventos históricos 

sem qualquer efeito negativo sobre a sua recepção. Apenas a partir da década de 60 do 

século passado e sob a influencia do cinema observacional, surge uma oposição 

generalizada contra esta prática, questionando a sua credibilidade. Daí para adiante, o 

reenactment passou a ser sinónimo de inautêntico, uma acusação que reflecte 

claramente uma concepção do documentário como “registo de um evento pro-fílmico 

isento de qualquer manipulação.”349

Se bem que a nova estética do documentário observacional tivesse provocado o 

abandono da prática da reconstituição de eventos, verifica-se, a partir da última década 

do século XX, uma reintrodução de cenas ficcionais sobretudo em documentários 

históricos. Na verdade, nos tempos actuais, a ressurreição do «pecado da 

revivificação»350, a reconstituição de eventos com a ajuda de actores profissionais e não 

profissionais, cujo símbolo máximo são imagens de “poucas sandálias que representam 

milhares de guerreiros romanos” tem adquirido o estatuto de uma convenção televisiva 

que pouco choca os espectadores.351 

Cumpre esclarecer, porém, que a reconstituição de eventos por si, não é um 

elemento despiciendo. Bill Nichols interroga-se inclusivamente, “em que medida é o 

reenactment menos autêntico do que o recontar?”352  Na verdade, e como salienta este 

autor, a combinação do depoimento de uma testemunha sobre eventos decorridos num 

passado longínquo, ilustrado com imagens de arquivo relacionados com o evento em 

causa, investe as palavras com um valor de verdade que pode não corresponder ao que é 

dito. Esta, aliás, será um dos pontos em foco na segunda parte deste estudo. Como já 
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vimos, um depoimento proferido na actualidade não é uma reprodução dos 

acontecimentos passados. É por este motivo que, para Nichols, o depoimento de uma 

testemunha não passa de um reenactment sui generis.353 

Na verdade, a crítica de Nichols em relação à utilização de reconstituições em 

documentários está menos relacionada com o dispositivo em si do que com o tipo de 

actores usados. O autor duvida principalmente que actores profissionais possam ter a 

aptidão necessária para a representação de figuras autênticas dentro de um ambiente não 

ficcional.354 Com esta crítica, Nichols encontra-se numa linha que nos leva até a década 

de 30 do século passado. Já nessa altura, Paul Rotha, um dos mais conhecidos 

colaboradores de John Grierson, previa que num futuro próximo, o recurso a actores e 

elementos de representação iria tornar-se um problema importante para o documentário. 

Rotha, realizador de obras tão conceituadas como World of Plenty ou The Face of 

Britain, entendia que, em âmbito documental, as representações deveriam ser feitas, 

sempre quando possível, por actores «naturais». Este tipo de personagens, cuja 

característica principal é a de pertencerem à “classe, mentalidade ou profissão” 

retratada, possuía “virtudes que imitações criadas artificialmente carecem”.355 Pois, só 

este grupo de personagens do qual o espectador não espera outra coisa senão ver um 

comportamento natural, tem uma espontaneidade, valiosa para o realizador e que 

nenhum actor profissional tem e nem pode adquirir através de ensaios.356 

A complexidade desta questão é bem expressa num conjunto de filmes 

realizados por Quirino Simões, sobre a guerra colonial portuguesa. Vendo as acções 

decorridas num teatro de guerra percebe-se claramente que se está perante uma 

reencenação, representada pelos próprios elementos do exército português. O caso é 

explicado pelo próprio realizador da seguinte forma: 

“Nós fizemos um documentário sobre como corriam as operações militares e 
não era fazer reportagens das operações militares. Demonstrar como se faz uma 
operação dessa é uma coisa completamente diferente. Tem que se ter uma 
escrita fílmica para mostrar como é. Eu andava a fazer filmes documentários 
sobre como as operações decorriam, sobre como elas eram preparadas, como 
eram feitas, não estava a fazer reportagem daquela operação. Isso nunca 
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ninguém percebeu. Nunca fiz reportagens destas que se vê agora na 
televisão.”357

 

Mais acrescenta que pretendia mostrar “como corriam as operações militares na 

sua essência e não na sua execução prática. Às vezes fazia planos e só meses depois 

fazia outros planos”. 

Apesar de não se tratar de uma reconstituição de carácter histórico, claramente 

entendido pelo espectador nesse sentido, este caso e a sua ambiguidade chamam a 

atenção para os usos que posteriormente são dados às imagens e a sua oscilação de 

estatuto dentro dos filmes que elas vão integrar.

 II.5.4.  Conclusão 

Tal como vimos no capítulo anterior, o documentário histórico pode englobar 

os mais diversos elementos visuais e sonoros. A sua evolução, ao longo dos últimos 

anos, tem sido caracterizada por uma transição de um dispositivo predominantemente 

discursivo, ilustrado por imagens previamente existentes, para um dispositivo que pode 

contar com depoimentos de testemunhas oculares — em detrimento dos de especialistas

—, com filmagens actuais em locais históricos e com a reconstituição de eventos chaves 

com a ajuda de actores. Estes elementos destinam-se, em primeiro lugar e nos filmes 

convencionais, a provocar no espectador uma participação menos cognitiva e mais 

emocional. Simultaneamente assistimos a um fenómeno novo: ao longo dos últimos 

anos, os documentários dedicados à temáticas históricas têm-se tornados reféns do seu 

próprio sucesso. Devido ao enorme potencial de audiências, — documentários 

históricos fazem parte dos horários nobres onde são vistos por centenas de milhares de 

espectadores —, e a inexistência de estudos detalhados sobre as expectativas dos 

telespectadores, os programadores dos canais televisivos privilegiam nas suas escolhas 
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programas caracterizadas pela tríade personalização, dramatização e emocionali-

zação.358  Alegando a existência de uma interdependência directa entre a taxa de 

audiência e uma narrativa popularista optam por regra por escolher “temáticas que 

possam ser contadas em forma de história, como story, idealmente como se se tratasse 

de uma ficção”.359  Esta evolução do documentário de ensinamento para um 

documentário de suspense foi acompanhada por uma dramática aceleração no ritmo das 

imagens, também ela expressão da ficcionalização do género. O tempo reservado para 

cada plano está restrito a dois ou três minutos durante os quais um depoimento, que em 

regra é um conjunto complexo de afirmações e hesitações, é reduzido ao seu mero 

conteúdo factual. Daí resulta um dos principais problemas inerentes a esta nova forma 

de dramatização de documentários históricos: a inexistência de “fracturas, 

descontinuidades, contradições, questões em aberto, incertezas, e também contextos e 

evoluções a longo prazo, enfim, tudo o que poderia afastar uma audiência à procura de 

orientação”. 360
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Capítulo III: O Documentário em tempo de guerra 

III.1. Considerações prévias

Na segunda parte do nosso estudo analisaremos cinco filmes dedicados à eclosão 

do conflito armado e os primeiros meses da guerra em Angola, tendo por objectivo 

detectar as continuidades e descontinuidades na forma de tratamento deste período da 

história portuguesa ao longo dos anos.

Primeiro serão analisados os dois documentários mais emblemáticos produzidos 

durante o Estado Novo sobre esta matéria Angola - Decisão de Continuar (1961) da 

autoria de Vasco Hogan Teves e Nambuangongo - A Grande Arrancada (1965) de José 

Manuel Neves da Costa. Ambos os filmes foram produzidos na primeira metade da 

década de 60 do século passado por profissionais afectos à Rádiotelevisão Portuguesa. 

Se o primeiro se destaca dos restantes filmes feitos sobre a guerra colonial portuguesa 

pelo facto de constituir o primeiro documentário feito sobre este período, o segundo 

sobressai, antes de mais, pela participação pessoal dos seus autores na campanha militar 

retratada.

Na segunda etapa analisaremos três obras já produzidas em pleno regime 

democrático: Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola (produção Consom, 

1998), Ultramar Primeira Comissão. Angola 1961 - 1963 (produção Acetato, 1999) e 

finalmente os primeiros quatro episódios da série A Guerra da autoria de Joaquim 

Furtado (RTP, 2007). Numa terceira etapa serão então confrontados os resultados 

obtidos. 

A informação que se pode retirar de um filme “é quase inesgotável”, como 

salienta Jorge Seabra no seu estudo sobre o império colonial na ficção cinematográfica 
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portuguesa.1  Torna-se, por este motivo imprescindível para a nossa análise trabalhar 

sobre sequências-chave de cada filme em questão, definindo desde o início quais os 

aspectos que estarão no foco da análise. Trata-se de compreender as linhas de evolução  

a nível formal e de conteúdo mas também conceptual, reflectidas nas cinco obras que, 

na verdade, cobrem um período de quase meio século. Dado que uma posição que 

defendem é a de que a forma influi no conteúdo, começaremos a análise de cada filme 

com um levantamento de aspectos formais. Através de uma segmentação de cada filme 

em planos e sequências e uma organização das últimas de acordo com a sua temática e 

duração, será feita uma triagem provisória. Tal segmentação permite-nos tirar as 

primeiras conclusões em relação às escolhas temáticas feitas pelos respectivos cineastas 

face à globalidade dos acontecimentos ocorridos. Sempre que se evidencie necessário 

para um melhor entendimento do trabalho da realização, serão analisados outros 

aspectos formais da imagem tais como o tipo de enquadramento, escala, ângulo, 

movimentos de câmara. 

Numa segunda fase, é abordada a utilização da banda sonora, tanto na sua 

vertente discursiva como não-discursiva (música e efeitos sonoros). A análise do 

conteúdo de cada filme será feita através de uma confrontação de ambos os discursos, o 

visual e o sonoro. Finalmente, os resultados obtidos na análise de cada documentário 

serão complementados com dados relacionados como a produção e a recepção dos 

documentários, com base na análise de referências feitas na imprensa da altura e em 

entrevistas conduzidas na actualidade com os respectivos cineastas.

Antes de iniciarmos a nossa análise, porém, abordaremos de forma sucinta a 

evolução do género a nível nacional. Nesta breve passagem pelos aspectos mais 

relevantes do documentário português do ponto de vista histórico, dar-se-á especial 

atenção à legislação e às condicionantes provocadas por uma ditadura que durou 48 

anos. Pretende-se, desta forma, não só fazer um panorama geral do desenvolvimento do 

documentário em Portugal, mas também proporcionar um enquadramento das obras que 

vão ser analisadas na segunda parte deste estudo. 
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III.2. O documentário em Portugal

No início do cinema português esteve, tal como no resto do mundo, o 

documentário. O filme Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, rodado por 

Aurélio da Paz dos Reis numa manhã de Agosto de 1896 no Porto, inaugurou o cinema 

nacional e, ao mesmo tempo, o documentarismo português. No entanto, apesar de 

Portugal ter sido um dos países pioneiros no que concerne o uso dos novos aparelhos de 

registo e projecção de filmes, a sua cinematografia não acompanharia o 

desenvolvimento verificado noutros países europeus. 

No contexto do filme de cariz documental, a eclosão da Grande Guerra, à 

semelhança do que sucedeu na generalidade, providenciou um estímulo significativo à 

produção. Portugal, apesar de não ser uma das principais forças beligerantes, não 

escapou à tendência. Em 1917, foi criada a Secção Fotográfica e Cinematográfica do 

Exército para “registar assuntos relativos à educação e preparação do Exército, na paz e 

na guerra e de constituir um arquivo histórico”.2  A criação desta nova instituição 

significava, em termos práticos, o início da cinematografia militar em Portugal, uma das 

vertentes mais relevantes, em termos quantitativos, de filmes de cariz documental 

nacional pré 25 de Abril. Em termos simbólicos, representava o reconhecimento do 

cinema por parte de entidades oficiais: a recente arte tinha “uma importância, uma 

utilidade, uma valia, enfim, que doravante não mais poderia ser postergada”.3 

Enquanto ao longo da década de 20 do século passado são lançados os grandes 

clássicos que visavam explorar o potencial artístico do género, tais como Nanook of the 

North (1922), Moana (1926), A Queda da Dinastia dos Romanov (1927), Berlim: 
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Sinfonia de uma Grande Cidade (1927), O Homem da Câmara de Filmar (1929), o 

público português deleitava-se com produções nacionais, como por exemplo A Benção 

dos Automóveis (1927), Novilhada em Monte Novo (1927) ou O Concurso Hípico de 

Bessa (1927). Apenas a partir de 1928 surgem os primeiros documentários com o intuito 

de ultrapassar o mero registo de eventos momentâneos. Nazaré, Praia de Pescadores 

(1928), realizado por Leitão de Barros, com António Lopes Ribeiro como assistente, e 

Lisboa, Crónica Anedótica de uma Capital (1930), realizado por Leitão de Barros, são 

obras que, dentro da história nacional do documentário adquirem grande relevância. 

Mas é, sobretudo, com a primeira obra de Manoel de Oliveira, Douro, Faina Fluvial 

(1931) que encontramos um dos documentários que mais se alinham com os novos 

padrões estabelecidos por Ruttmann, Vertov, Cavalcanti, Ivens, Flaherty e Grierson. 

Um dos maiores problemas da produção nacional do cinema documental tinha a 

ver com o seu financiamento. Apenas após a instauração da ditadura militar, em 1926, 

foi criado um apoio financeiro mais activo para a produção cinematográfica nacional. O 

primeiro passo é dado em 6 de Maio de 1927 com a promulgação do decreto n.° 13 564. 

Em relação a todos os espectáculos cinematográficos, o decreto determinava como 

obrigatória, “a exibição duma película de indústria portuguesa com o mínimo de 100 

metros, que deverá ser mudada todas as semanas (...)”.4 Simultaneamente, isentava-se a 

produção nacional de direitos alfandegários sobre as películas virgens quando estas iam 

ser “comprovadamente” filmadas no país. As repercussões do decreto foram enormes, 

mas não os desejados. Se houve um substancial aumento quantitativo dos filmes de 

cariz documental, em regra com uma duração de cerca de três minutos — o equivalente 

aos 100 metros exigidos —, não houve, contudo, muitos melhoramentos qualitativos. 

Os distribuidores e exibidores desvirtuavam a medida legislativa, ao combinarem entre 

si preços de aquisição tão baixos que tornavam impossível a produção de filmes de 

qualidade. O resultado consistiu numa “série de obras curtas, de registo mais ou menos 

folclórico, mal produzidas e mal acabadas, feitas por obrigação, sem meios e sem 
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alma”.5 

O cenário muda com o reconhecimento do potencial propagandístico do meio por 

parte das entidades do Estado. Com o Decreto-Lei n.º 20 859 é criada a Comissão do 

Cinema Educativo, em 1932 e, em 1933, o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) 

sob direcção de António Ferro. Com o reconhecimento crescente da importância do 

cinema, ocorre nos anos seguintes um investimento cada vez mais significativo no 

documentário de propaganda por parte do Estado. O SPN produz mais de duas dezenas 

de documentários que registam comemorações oficiais, acontecimentos quotidianos 

(como a cheia do Tejo em Constança), as manifestações do regime (como, por exemplo, 

os comícios anticomunistas realizados em 1936). Se na década de 30 os documentários 

com um comprimento de 100 metros eram a regra, a sua dominância recua 

sucessivamente a partir da década seguinte, como revela o levantamento feito por José 

Matos-Cruz no seu Prontuário do Cinema Português.6  

Com o objectivo de estimular “a produção de filmes de curta-metragem, 

facilitando, assim, a revelação de novos valores da cinematografia nacional”, 7 em finais 

dos anos quarenta, mais precisamente a 18 de Fevereiro de 1948, é instituído o Fundo 

do Cinema Nacional. No entanto, os filmes apoiados tinham que obedecer a uma regra 

principal: “manter-se longe de temas e tratamentos que pudessem constituir crítica ou 

oposição” ao regime.8 Na sua análise dos documentários oficiais produzidos durante o 

Estado Novo até a morte de Salazar, Heloísa Paula identifica quatro tendências: 

primeiro, “a transmissão de um painel da vida do País, do seu passado histórico e do seu 

presente, onde a mensagem política aparece sob o pano de fundo da propaganda 

turística”; segundo, “a manutenção da imagem do regime como agente de mudanças, 

quer através das melhorias públicas, quer pelos esforços para a manutenção da visão 

idealizada da «Nação»”; terceiro, “a demonstração do apoio popular ao Estado Novo e 
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aos seus líderes, numa espécie de discurso de aprovação da sociedade relativamente à 

conduta estatal, que reafirma a ideia de «coesão» dos «cidadãos» em torno da «Nação»” 

e, finalmente, a “preocupação com a imagem pública de Salazar”.9  

Uma vertente importantante da produção documental verificada ao longo do 

Estado Novo, foi a «ultramarina». Após alguns filmes de cariz amador com incidência 

sobre a vida nas colónias10, surge, a partir do ano de 1929, uma série de obras, 

financiadas sobretudo pela Agência Geral das Colónias, que visavam mostrar ao público 

da metrópole cenas da vida nas colónias, “o habitat natural dos nativos e, em especial, o 

trabalho de colonização desenvolvido pelo regime”.11 A primeira iniciativa, organizada 

pelos Serviços Cinematográficos do Exército que, sob a direcção de Augusto Seara 

produziu um “extenso documentário”, com o título Por Terras de Ébano, que retratava 

“aspectos da mais variada índole, etnográficos, paisagísticos, etc. — respeitantes a S. 

Tomé e Príncipe e à Guiné”. Um ano mais tarde segue-se a Missão cinematográfica a 

Angola, executada por Antunes da Mata e o operador José César de Sá, na sequência da 

qual ambos percorreriam cerca de vinte mil quilómetros filmando ”perto de dez mil 

metros de material”.12 A linha geral das diversas «missões cinegráficas», patrocinadas 

pela Agência-Geral das Colónias, era, como resume Heloísa Paulo “trazer ao público da 

«metrópole», esteja ele situado em Portugal continental ou nos núcleos urbanos 

coloniais, cenas «pitorescas» das sociedades «locais», que, em geral, fazem o 

contraponto para a visão do desenvolvimento económico e tecnológico empreendido 

pelo colonizador”.13  Em 1936 segue-se o documentário 1.º Cruzeiro de Férias às 

Colónias do Ocidente, o retrato cinematográfico de uma viagem de duzentos 

excursionistas a Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe e Angola. Em relação às 
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cenas deste filme — dos excursionistas em convívio “com os «brancos» das áreas 

colonizadas, em cerimónias, jantares e visitas protocolares, os «pretos» apresentando as 

suas danças típicas, os seus costumes, ou simplesmente posando para a câmara, 

juntamente com aves exóticas e «o resto» da fauna e flora locais” — são manifestos os 

paralelos com o cinema colonial de outros estados coloniais onde se está perante os 

mesmos topoi, o “da busca do «exótico»” e o da “superioridade daquele que transporta 

o equipamento de filmagem”.14 A iniciativa mais importante desta vertente da produção 

documentarista portuguesa foi, no entanto, a Missão Cinegráfica às Colónias de África 

da qual resultaram um total de nove filmes, realizados por António Lopes Ribeiro:  

Exposição Histórica da Ocupação; A Viagem de Sua Ex.ª o Presidente da República a 

Angola; Guiné, Berço do Império; Aspectos de Moçambique; São Tomé e Príncipe; 

Angola, uma Nova Lusitânia; Gentes que Nós Civilizámos; As Ilhas Crioulas de Cabo 

Verde e Guiné Portuguesa.15 Após uma interrupção da missão nos territórios africanos, 

devido ao contexto da Segunda Guerra Mundial, a produção é retomada no final da 

década de quarenta, “sendo incentivada, à medida que a onda de descolonização marca 

o continente africano”.16 

No início dos anos sessenta, com o eclodir da guerra colonial, surge, com a RTP, 

uma nova entidade produtora de documentários sobre os então «territórios 

ultramarinos». A cobertura audiovisual das actividades bélicas por parte da RTP torna-se 

central para a defesa da acção militar e da presença portuguesa nas antigas colónias por 

parte do regime.17Enquanto a Divisão de Fotografia e Cinema dos Serviços 

Cartográficos do Exército (S.C.E.) produzia o documentário Luanda, um filme a preto e 

branco que aborda ao longo de 25 minutos para além de aspectos da cidade de Luanda e 

das actividades económicas, o alegado harmonioso relacionamento entre as 
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14 Idem, ibid.;  cf. sobre o cinema colonial francês o excelente estudo de Peter J. Bloom,  French Colonial 
Documentary. Mythologies of Humanitarism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008.

15  Nelson Tondela, O filme realista na missão cinegráfica às colónias de África, Universidade Nova de 
Lisboa, Lisboa, 2010, p. 66; é de referir ainda que algumas das imagens filmadas durante esta viagem 
viriam entrar, anos mais tarde, na longa-metragem paradigmática da imagem do império colonial 
português O Feitiço do Império (1940) também realizado por António Lopes Ribeiro.

16 Heloísa Paulo, «Documentarismo e Propaganda, op, cit., p. 108.
17  Francisco Rui Cádima fala neste contexto de “um soldado chamado televisão”; cf.,  Francisco Rui 

Cádima, Salazar, Caetano e a televisão portuguesa, Lisboa, Editorial Presença, 1996.



comunidades branca e negra18, as equipas da televisão pública portuguesa registavam as 

únicas imagens existentes dos massacres de 1961 e as campanhas militares desse ano. 

Estas imagens vão surgir integradas no filme Angola - Decisão de Continuar (1961), 

objecto de análise pormenorizada no capítulo seguinte. Os Serviços Cartográficos do 

Exército produzem, nestes anos, obras que se vão tornar fonte de imagens de muitos 

documentários pós-25 de Abril, como, por exemplo, a série da Acção Psicossocial. A 

propaganda adquiria agora contornos muito específicos, dirigida para o esforço da 

guerra no ultramar. As formas documentárias desenvolvem-se sob várias vertentes: 

documentário de propaganda, reportagem, filme de instrução, jornal de actualidades, 

entre outros formatos similares.

Assim, a RTP emitiria ao longo da década de sessenta centenas de obras não 

ficcionais sobre as antigas colónias, algumas das quais em formato de série em período 

semanal ou quinzenal, como por exemplo o programa Presença do Ultramar (Programa 

de Actualidades Ultramarinas), ou Ao Serviço da Nação, esta última uma produção das 

próprias Forças Armadas que entra na grelha televisiva a partir de 1965.19

No entanto, a concepção de «cinema moralista e limpa» ia-se tornando cada vez 

mais anacrónica, numa altura em que a campanha para as eleições presidenciais de 

Humberto Delgado tinha, nos finais dos anos 50, evidenciado o mito do apoio popular 

ao regime, revelando o desejo de mudanças políticas. 

O advento de uma nova geração de realizadores na década de sessenta, mais tarde 

designada pela crítica como Cinema Novo, revolucionaria o cinema português, 

rompendo com os parâmetros estéticos e ideológicos impostos pelo regime. Dentro de 

um clima sócio-económico mais favorável e com o II.º Plano de Fomento (1959-1964) 

em vigor, plano este que entendia o cinema como forma de “esclarecer a população 

sobre em que consistiam na prática os seus projectos de desenvolvimento”20, são 

encomendados às produtoras nacionais — por entidades oficiais como o Secretariado 

Nacional de Informação (SNI), diversos ministérios, Juntas de Turismo ou Câmaras 
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18 Falaremos mais deste documentário no contexto da análise do segundo episódio da série A Guerra,  da 
autoria de Joaquim Furtado; cf. p. 293 deste trabalho. 

19 Uma boa imagem da presença de documentários sobre as antigas colónias e as actividades militares na 
grelha da RTP encontra-se na revista: Rádio e Televisão. Semanário de Actualidades.

20 Paulo Miguel Martins, O Cinema em Portugal. Os Documentários Industriais de 1933 a 1985, Lisboa, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011, p. 89.



Municipais etc., ou por grandes empresas privadas—, filmes documentários, de cariz 

institucional ou publicitário (a chamada «publicidade de prestígio») que constituem um 

núcleo relevante na produção documental nacional. Estes trabalhos de publicidade 

encapotada atingiriam grande qualidade, pois constituíam um meio de os realizadores 

experimentarem novas técnicas e novas propostas estéticas. Eram filmes, em regra, 

filmados a cores e em formato de 35 mm com orçamentos generosos que permitiam o 

uso de gruas, grande figuração e até filmagens aéreas. Assinados por realizadores como 

Paulo Rocha, António Cunha Teles, Fernando Lopes, António de Macedo, José Fonseca 

e Costa, António-Pedro Vasconcelos ou João Cesar Monteiro, estas curtas metragens 

eram exibidas nas salas de cinema, onde constituíam um complemento das sessões. 

Apesar de ser encarado como “cinema alimentar” por garantir a sobrevivência nos 

longos intervalos entre dois filmes de ficção, o trabalho nestes documentários constituía 

um factor importante na obra dos realizadores pois permitia-lhes desenvolver todo um 

campo de experimentação estética. 

Na verdade, em relação a Portugal não se pode falar de movimentos de 

documentário como nos outros países. Como refere José Manuel Costa, não há “uma 

verdadeira tradição documental no sentido em que não houve um movimento (...) que 

tenha apostado consistentemente no género e que tenha dialogado com as etapas mais 

fortes do género”. A especificidade de se viver num país sob regime autoritário, a 

constante vigilância da censura, não favoreceu o terreno da livre criação temática e 

artística, fundamental para a prática do cinema, e sobretudo, pela sua especificidade, 

para as práticas documentárias. Neste contexto, é importante referir António Campos, 

um cineasta que criou um verdadeiro corpo de filmes dentro da área do cinema 

etnográfico. 

Com o advento do 25 de Abril de 1974, o universo do documentarismo tal como 

era conhecido até então muda radicalmente. Com a extinção da Comissão de Exame e 

Classificação de Espectáculos, vulgo censura, o caminho abre-se para o retrato da 

situação real do país, o «Portugal proibido», o verdadeiro país até esse momento 

escondido por trás dos «documentários de prestígio» dos anos sessenta e dos Jornais de 

Actualidades. Simultaneamente surgem formas alternativas de criação e produção 

cinematográfica. Por um lado entra-se num período em que a figura do produtor, tal 
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como tinha existido até esse momento, desaparece, por outro emerge uma nova 

tipologia cinematográfica em Portugal: a do documentário de intervenção sócio-política. 

O cinema assume-se agora como instrumento de cultura e consciencialização política 

destinado a promover as camadas populares “cultural e politicamente através do 

filme”.21  A percepção da importância do cinema como ferramenta de instrução e de 

mudança, reflecte-se sobretudo no área do documentário. Nestes tempos, a RTP 

assumiria um papel preponderante, ao começar a colaborar com os cineastas em regime 

de produção externa, modalidade inexistente antes da Revolução. A película de 16mm 

torna-se num verdadeiro «formato revolucionário»; permite o trabalho de equipas 

pequenas, e garante a rapidez e mobilidade necessárias aos acontecimentos em curso. 

Por outro lado, é um formato propício à divulgação, não só em televisão como em salas 

de circuitos paralelos. Com o 25 de Novembro de 1975, o final da fase dos governos 

provisórios e a entrada no período da estabilização constitucional, o cinema de 

intervenção vai desaparecendo. No princípio da década de 80, os filmes Acto dos Feitos 

da Guiné (real: Fernando Matos Silva 1980), Bom Povo Português (real: Rui Simões, 

1980), Gestos e Fragmentos: Ensaio sobre o Poder e os Militares (real: Seixas Santos, 

1982), marcam a passagem para uma nova fase. O cinema que tematiza o 25 de Abril 

deixa de ser interventivo para começar a ser reflexivo. No entanto, apenas uma geração 

mais tarde iria estabelecer-se em Portugal ”uma verdadeira tradição documental no 

sentido em que não houve um movimento, (...) que tenha apostado consistentemente no 

género e que tenha dialogado com as etapas mais fortes do género”.22 Um dos principais 

motivos foi, certamente, mais uma vez a questão do financiamento. Só a partir do 

momento em que foi estabelecida pelo então Instituto de Cinema e Audiovisual a 

abertura de concursos autónomos para o financiamento de «documentários de criação» 

o género conseguiu autonomizar-se abrindo-se caminho para o desenvolvimento do que 

se convencionou designar por «documentário criativo». Desde então as abordagens ao 

período da Guerra Colonial multiplicaram-se, favorecendo uma pluralidade que 
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21  Esta expressão encontra-se num manifesto escrito em 1974 pelo grupo Trabalhadores do Filme, 
designado «Situação do Cinema em Portugal na queda do Fascismo». O documento encontra-se 
integralmente reproduzido em Eduardo Geada, O Imperialismo e o Fascismo no Cinema, Lisboa, Moraes 
Editores, 1977, p. 125-132.
22  Jose Manuel Costa, «Questões do Documentário em Portugal», Portugal: Um Retrato 
Cinematográfico. Portugal: A Cinematographic Portrait, Nuno Figueiredo e Dinis Guarda (Coord.), 
Lisboa, Número - Arte e Cultura, 2004, p. 120.



finalmente, quarenta anos passados da Revolução, parece querer suplantar o tabu 

em que a questão esteve envolvida ao longo de quase três decénios pós 25 de Abril. 

III.3. Enquadramento histórico da propaganda colonial 

Face aos diversos mecanismos de censura vigentes durante a época do Estado 

Novo, é de esperar que qualquer obra cinematográfica produzida durante o conflito 

apresente uma característica comum, a de promover a versão oficial do governo, 

salientando determinados acontecimentos e eclipsando outros. Atendendo a este 

pressuposto, a nossa análise procura encontrar respostas para três questões: 

1.º Quais são as mensagens centrais da propaganda colonial do Estado Novo que 

podemos encontrar nos dois documentários Angola - Decisão de Continuar (1961) e 

Nambuangongo - A Grande Arrancada (1965)? 2.º Como é que o discurso verbal de 

ambos os filmes explica ao público a ocorrência dos acontecimentos, isto é, o início das 

hostilidades em Angola, as repercussões das mesmas sobre a população civil e a 

evolução das campanhas militares portuguesas? 3.º Qual é a função da imagem na 

promulgação da mensagem de propaganda?

Para compreendermos os mecanismos que estiveram na base da construção dos 

dois filmes e a forma como veiculam  as suas mensagens importa, antes de tudo, dar um 

breve panorama das principais vertentes da propaganda colonial estadonovista.  

Desde cedo, a ditadura militar constituída na sequência do golpe militar de 28 de 

Maio de 1926, iniciou uma reavaliação da tradicional política colonial portuguesa. A 

actuação do governo foi tanto mais necessária quanto, na sequência da Conferência de 

Berlim e após o Tratado de Versalhes, o domínio colonial ficou associado a uma 
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ocupação efectiva dos territórios e ao desenvolvimento dos povos colonizados.23 Numa 

altura em que os impérios coloniais se encontravam no auge da sua extensão territorial, 

já não bastava justificar a posse dos territórios em questão com o argumento da  

“conquista”.24  Enquanto as outras potências coloniais europeias, para fins da 

legitimação do seu sistema colonial, se refugiavam numa alegada superioridade cultural 

e técnica do mundo europeu, a jovem ditadura militar recorreu a uma “sacralização” dos 

seus territórios ultramarinos, servindo-se do conceito do Império Colonial Português.25

No foco da política colonial da jovem ditadura portuguesa encontravam-se duas 

questões: primeiro, a do agravamento da crise económico-financeira e a do tipo de 

relações que se deveriam estabelecer com a Metrópole.26  Na perspectiva de uma 

iminente ruptura financeira da economia angolana, motivada pela queda das cotações 

dos produtos coloniais portugueses nos mercados internacionais, o então ministro das 

Colónias, João Belo, visou criar, através da promulgação das novas Bases Orgânicas da 

Administração Colonial e das Cartas Orgânicas das Oito Colónias (1926 e 1927), uma 

unidade política entre os territórios ultramarinos e a metrópole. Este objectivo 

expressou-se na utilização do termo «império colonial português», um espaço onde 

alegadamente cada colónia formaria “um organismo administrativo autónomo”27  no 

entanto, dependente, por sua vez, da metrópole.

Através da promoção do conceito de Império Colonial a projecto nacional, a 

ditadura militar portuguesa, e mais tarde o Estado Novo, transformavam os principais 

mitos coloniais colectivos em programa político. O aproveitamento da força 

mobilizadora das energias nacionais e da sua capacidade integrativa implicava, porém, 
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23  Cf. artigo 22.º do Tratado de Versailles em http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/versailles/
index.html

24 Cf.  Valentim Manuel Alexandre, «A descolonização portuguesa em perspectiva comparada. Versão da 
introdução à Mesa Redonda «A Descolonização portuguesa», realizada a 10 de Novembro de 2005 no 
âmbito da iii conferência internacional FlAD-IPRI – Portugal,  The USA and Southern Africa/
Portugal,os Estados Unidos e a África Austral», 2005,  20/02/2012,  http://www.ipri.pt/eventos/pdf/
FLAD05_VAlexandre.pdf

25  Valentim Manuel Alexandre, «A África no Imaginário político português (Séculos XIX-XX)», 
Penelope, n.º 15, p. 51.

26 Cf. António Duarte Silva,  «Acto Colonial», in Dicionário de História do Estado Novo. Volume I (A-L), 
direcção de Fernando Rosas, J. M. Brandão de Brito, coordenação e pesquisa iconográfica, Maria 
Fernanda Rollo, Bertrand Editora, Venda Nova, 1996, p. 20.

27 Idem, ibid.

http://www.ipri.pt/eventos/pdf/FLAD05_VAlexandre.pdf
http://www.ipri.pt/eventos/pdf/FLAD05_VAlexandre.pdf
http://www.ipri.pt/eventos/pdf/FLAD05_VAlexandre.pdf
http://www.ipri.pt/eventos/pdf/FLAD05_VAlexandre.pdf


“a impossibilidade da sobrevivência como Nação independente sem o império”.28

O Acto Colonial constituiu a consagração legal da nova filosofia colonial. Para 

além da centralização governativa e da estabilidade administrativa, o diploma, com 

carácter para-constitucional, exaltava a missão histórica portuguesa na civilização das 

populações indígenas. Assim, estabelecia logo no art.º 2.º, que “é da essência orgânica 

da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios 

ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam”.29  O 

próprio Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, reforçou o papel 

civilizador de Portugal em relação às «populações indígenas» quando afirmava no seu 

discurso proferido na I.ª Conferência dos Governadores Coloniais: “[...] a protecção das 

raças inferiores cujo chamamento à nossa civilização cristã é uma das concepções mais 

arrojadas e das mais altas obras da colonização portuguesa.”30

Já desde 1932, o governo de Salazar dispunha no Secretariado de Propaganda 

Nacional (SPN) de uma ferramenta eficaz para a promoção da imagem do Estado Novo 

em Portugal e no estrangeiro, sendo uma das suas tarefas “elucidar a opinião 

internacional» acerca da «acção exercida nas colónias, e o progresso do nosso Império 

Ultramarino”.31 Fernando Rosas vê na criação desta nova consciência colonial “um dos 

principais esforços da obra de propaganda do regime. Os novos valores coloniais — 

indissociados dos próprios valores do regime — entravam em programas escolares, nas 

actividades dos mais diversos grupos sociais como a Mocidade Portuguesa, os 

Sindicatos Nacionais e as Casas do Povo, e animavam «serões para trabalhadores».”32 

No entanto a sua expressão mais visível foi dada pelas exposições e congressos 
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28 Fernando Rosas, «Mitos e realidades na História Portuguesa do séc. XX», in Portugal na transição do 
milénio. Colóquio Internacional, Lisboa, Fim do Século Edições, 1998, p. 75.

29 Cit. idem, p. 72.

30  Cit. em José Martinho Gaspar, Os discursos e o discurso de Salazar. Prefácio de Luís Reis Torgal, 
Lisboa, Prefácio Edição de Livros e Revistas Lda., 2001, p. 190.

31  Cf.  Art.º 5º do Decreto-lei n.° 23:054, in Diário do Governo n.° 218,  1.ª série, 25 Set. 1933, 
Secretariado Nacional da Informação,  Cultura Popular e Turismo, Legislação, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1945. Sobre as funções do SPN na defesa propagandística do “Império Colonial” cf. Angola. 
Decisão de Continuar, Portugal, 1961, p. 75.

32 Fernando Rosas, «Estado Novo, Império e Ideologia Imperial», in Revista de História das Ideias,  17, 
1995, Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, p. 28.



coloniais assim como pela encomenda de filmes apologéticos do regime.33  A 

mistificação do império duraria até à plena época do pós-guerra. Apenas em 1951 seria 

abolida a designação de «império colonial português» e adoptada uma política colonial 

integrista. Doravante o Ministério das Colónias passava a chamar-se Ministério do 

Ultramar, enquanto as “colónias” eram rebaptizadas de “províncias 

ultramarinas”.34Nestas novas designações, o governo salazarista basearia toda a sua 

defesa contra os ataques independentistas em sede da ONU, alegando que Portugal não 

possuía “quaisquer colónias mas sim províncias ultramarinas, que, como as províncias 

do território continental europeu, não aceitava discutir” e que qualquer acção da ONU 

relacionada com estas províncias representaria uma violação da soberania portuguesa. 

A argumentação do governo português encontrou um apoio teórico importante na 

figura do reputado sociólogo e historiador brasileiro Gilberto Freyre (1900-1987) cuja 

teoria do luso-tropicalismo defendia a excepcionalidade do colonialismo português. 

Freyre afirmava que os portugueses, ao contrário dos povos europeus não-portugueses 

que se conservavam “intransigentemente europeus nas áreas tropicais”35, estabeleciam 

relações especiais com as populações locais. Devido à sua compreensão e adesão aos 

valores dos próprios territórios, os portugueses davam assim origem a “uma verdadeira 

«civilização luso-tropical»”36 que reunia sob a «Pax Lusitana» as mais diversas raças e 

povos.37 Mesmo assim, e ao contrário do que se poderia supor, a instituição das teorias 

de Freyre38em novo paradigma colonial do Estado Novo não significava nenhuma 

alteração na mentalidade das suas elites em relação à convicção generalizada da 
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33  Idem, ibid.; a avaliação de Hermínio Martins no sentido de que os resultados das tentativas de 
desenvolver uma “consciência imperial” tenham sido “muito escassos” não nos parece correcta. 
Fernando Rosas salienta que até nas oposições ao Estado Novo era preciso esperar até aos anos 60 para 
que estas adoptassem um discurso anticolonialista, cf. idem, p. 32.

34  Cesar de Oliveira, «A Evolução Política», in Portugal e o Estado Novo (1930 – 1960), Lisboa,  
Editorial Presença, 1990, p. 70.

35 Gilberto Freyre, «Alguns aspectos da civilização que possa ser considerada luso-tropical», in O luso e 
o trópico, Lisboa, Comissão Executiva das Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante 
D. Henrique, 1961, p. 74.

36 António Duarte, Acto Colonial,  Dicionário de História do Estado Novo, Direcção de Fernando Rosas e 
J.M Brandão de Brito, Coord. de Maria Fernanda Rollo,  Volume I (A-L), Venda Nova, Bertrand 
Editora, 1996, p. 755.

37 Gilberto Freyre, «Alguns aspectos da civilização que possa ser considerada luso-tropical», p. 56.
38  Cf. Cláudia Castelo, "O modo português de estar no mundo”. O luso-tropicalismo e a ideologia 

colonial portuguesa (1933-1961), Porto, Afrontamento, 1998, p. 96. 



«inferioridade da raça negra».39  A adopção não era feita “por convicção, mas por 

conveniência política”, como sublinha Cláudia Castelo.40  De facto, ainda em 1957, 

Salazar afirmava perante os microfones da Emissora Nacional 

“[…] nós cremos que há raças, decadentes ou atrasadas, como se queira, em 
relação às quais perfilhámos o dever de chamá-las à civilização”.41

 

III.4. Angola - Decisão de Continuar

 III.4.1. Nota prévia

Antes de começarmos a nossa análise do documentário Angola - Decisão de 

Continuar é de salientar uma característica muito particular deste filme: não existe 

apenas uma, mas três versões42, feitas em alturas diferentes, com objectivos diversos e 

que, apesar de partilharem o mesmo título, apresentam discrepâncias substanciais, tanto 

a nível da informação visual como a nível verbal.43 Assim, podemos distinguir: 

1.º Uma versão encomendada pelo Secretariado de Propaganda Nacional (SNI) à 

Rádio Televisão Portuguesa, coordenada por Vasco Hogan Teves, doravante designada 

«versão SNI» com uma duração de 22 minutos e 30 segundos. A sua estreia realizou-se 

no dia 8 de Agosto de 1961 no cinema do Palácio Foz por ocasião da inauguração das 
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39  Cf. Yves Leonard, «O Ultramar Português», in História da Expansão Portuguesa, Vol. V. Último 
Império e Recentramento (1930-1998), Coord. de Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri,  Lisboa, 
Círculo de Leitores, , 1999, p. 38.

40 Cláudia Castelo, "O modo português de estar no mundo”, op. cit., p. 98.
41 Citado por: Rui Ferreira da Silva, «Sob o Signo do Império», Portugal e o Estado Novo (1930-1960), 

Coord. de Fernando Rosas, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p. 387.
42  No seu Prontuário do Cinema Português José Matos Cruz refere apenas uma versão cuja produção 

atribui aos Serviços Cartográficos do Exército e data para o ano de 1962. Cf. José Matos-Cruz, 
Prontuário do Cinema Português, Lisboa, Cinemateca Portuguesa, 1989, p. 132. 

43 Para além dos três filmes referidos existe ainda um documentário com o título „Decisão de Continuar“. 
Esta produção da RTP é da autoria de José Eliseu, tem uma duração de 31:50 minutos e data de 1965. 
Ao contrário dos filmes aqui em análise, utiliza planos diferentes de Angola e engloba também 
imagens de Moçambique. 



instalações dos Serviços de Informação e Turismo da Agência Geral do Ultramar, na 

presença de vários ministros e outros dignitários do regime, liderados pelo próprio 

Presidente Américo Tomás. Cópias desta versão encontram-se no Centro de 

Audiovisuais do Exército (CAVE), no Arquivo das Imagens em Movimento (ANIM) e 

no Arquivo RTP, sendo esta última uma cópia restaurada cuja banda sonora não 

apresenta os defeitos das cópias guardadas nos outros dois arquivos. 

2.º Uma versão emitida pela Rádio Televisão Portuguesa no dia 27 de Dezembro 

de 1961, às 22:02 horas, com uma duração de 32 minutos e 25 segundos, doravante 

designada «versão RTP». Ao contrário da «versão SNI», que termina com dois 

discursos de Salazar, a «versão RTP» integra também as acções militares do Verão de 

1961, nomeadamente as tomadas de Nambuangongo e de Pedra Verde, bem como o 

regresso das populações africanas e a entrega das suas armas às autoridades 

portuguesas. Infelizmente, desta versão não restam quaisquer vestígios sonoros ou 

visuais, mas unicamente um guião44 feito para os locutores cujas indicações detalhadas 

dos tempos de início e fim das respectivas locuções, junto com breves descrições das 

imagens relacionadas, permitem-nos concluir que, ao longo dos primeiros 17 minutos, 

as imagens são idênticas às da «versão SNI».

3.º A chamada «versão não utilizada», uma cópia fragmento em formato 16mm 

com uma duração de cerca de 20 minutos (comprimento de 221 metros), sem banda 

sonora, guardada no arquivo da RTP. Corresponde na sua parte inicial à versão 

produzida para o SNI. No entanto, distingue-se desta pela violência das imagens dos 

massacres de Março de 1961 e pela inclusão de imagens das acções militares de 

Nambuangongo e Pedra Verde.45 

Para a nossa análise formal, recorremos à «versão SNI» que, tal como referido, 

partilha os 17 de minutos iniciais com a «versão RTP». A «versão SNI» comporta um 

total de 230 planos que podem ser organizados em 6 sequências, cujo teor se pode 

sintetizar da seguinte forma: 
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Sequência Resumo do Conteúdo N.º de planos Duração (seg.)

1a A colonização portuguesa de Angola 40 193
2a Os ataques de Fevereiro e Março de 1961 40 155
3a A reacção da população 40 157
4a A reacção da Metrópole 37 322
5a A acção militar 41 177
6a A acção política 32 347

Enquanto se constata uma grande harmonia no número de planos de cada 

sequência, existe, todavia, uma notável diversidade na duração das mesmas, como 

mostra bem o seguinte quadro: 

Da segmentação do filme por sequências e da medição e comparação da duração 

das mesmas podemos concluir, num primeiro passo, que do total de seis sequências 

duas se destacam: a quarta e a sexta, ou seja as dedicadas à reacção da Metrópole aos 

acontecimentos de Fevereiro e Março e à acção política. A duração total de ambas 

(11:09 minutos) corresponde praticamente a metade do filme. 

 III.4.2. Análise do discurso visual 

Face ao exposto na primeira parte deste trabalho, nomeadamente as reflexões de 

Roland Barthes sobre o poder da naturalização da imagem e as experiências feitas por 
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Chris Marker no seu documentário Lettres de Sibérie (1957) em relação ao poder do 

discurso verbal sobre a percepção das imagens por parte do espectador, dirigimos nestas 

páginas a nossa atenção unicamente ao que as imagens nos mostram. Neste seguimento, 

a informação denotada pelas imagens será confrontada com os discursos verbais das 

duas versões do filme, «versão SNI» e «versão RTP», colocando em evidência o que as 

imagens denotam e o que a narração pretende que o espectador veja. 

Na sequência inicial, o filme apresenta-nos um panorama da colonização 

portuguesa de Angola composto por imagens da vida urbana e rural, das áreas de saúde 

e educação e finalmente de diversas actividades da vida industrial. Após uma fusão a 

negro, a segunda sequência abre com um plano de uma torre de uma igreja. Assistimos a 

um funeral cuja relevância política é claramente perceptível pelo grande número de 

personagens fardadas e pela multidão  que assiste à cerimónia. Separada pela inserção 

de um mapa de Angola, a segunda cena desta sequência transporta-nos para o Norte de 

Angola, especificamente aos locais dos massacres de Março de 1961. De um total de 23 

planos, os primeiros 14 confrontam o espectador com imagens de fazendas e cubatas 

destruídas, enquanto os últimos nove mostram corpos humanos, brancos e negros, 

violentamente mutilados.

A terceira sequência consiste em três cenas: a chegada dos sobreviventes, 

maioritariamente mulheres com crianças pequenas ao colo, ao aeroporto de Luanda, o 

tratamento dos feridos numa unidade hospitalar e a organização de uma força de 

autodefesa por parte dos colonos. 

Na sequência seguinte, testemunhamos as medidas tomadas pelo governo de 

Lisboa em reacção aos acontecimentos. Após um discurso do Presidente do Conselho 

reproduzido num plano único de uma duração de 71 segundos, assistimos ao envio dos 

militares portugueses e sua recepção em Luanda. A imagem corta para a chegada e a 

recepção de Kaúlza de Arriaga e Adriano Moreira a Angola. As imagens da quinta 

sequência apresentam-nos vários aspectos da actuação das forças armadas portuguesas, 

nomeadamente o avanço da infantaria e o apoio por parte da aviação. 

Na última sequência do filme acompanhamos a defesa da posição portuguesa no 

plenário da ONU com a ajuda da exibição de grandes ampliações de imagens dos 

massacres de Março de 1961. Após mais uma referência visual aos esforços da 
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população local em organizar a sua própria autodefesa, o documentário termina com 

dois discursos de Salazar na Assembleia Nacional, aplaudidos entusiasticamente por 

parte das pessoas presentes.

Para uma análise mais aprofundada de Angola - Decisão de Continuar, 

seleccionámos duas sequências cujas imagens se encontram, da mesma forma, nas 

versões «SNI» e «RTP». Enquanto a primeira nos permite destacar as principais 

diferenças discursivas entre as duas versões, evidenciando os fundamentos que estão na 

base de ambas, a segunda revela-nos, através de uma confrontação da mensagem 

denotada pelas imagens com o discurso verbal que as acompanha, os mecanismos 

usados para difundir a mensagem propagandística do regime.

O filme começa com um plano de quase 16 

segundos ao longo do qual uma panorâmica 

horizontal, iniciada sobre o mar e que termina sobre 

um conjunto de prédios modernos, dá ao espectador a 

oportunidade de admirar a beleza da baía de Luanda. 

Por outras palavras, a câmara transporta o público 

para a antiga colónia portuguesa por via marítima, da 

mesma forma que Paulo Dias de Novais havia 

chegado 400 anos antes. Ao contrário deste, todavia, o 

espectador da década de 60 do século XX depara-se 

com uma paisagem urbana, próspera e moderna, 

enfim, o alegado fruto da centenária colonização 

portuguesa em África. É precisamente este processo 

de aproveitamento dos recursos do território que está  

em foco nos planos que se seguem. Passamos assim 

da vida urbana para a província, onde campos de trigo 

esperam pela colheita e trabalhadores negros 

preparam a terra para o cultivo. Logo a seguir, a 

imagem mostra um mercado onde mulheres brancas e 

negras fazem as suas compras. Todas as pessoas 
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apresentam boas indumentárias e o próprio mercado 

em pouco se distingue dos mercados que na altura 

eram típicos em Portugal Continental. 

Da plantação e da venda de produtos agrícolas, 

passamos para o sector de saúde. Encontramo-nos 

agora no interior de um laboratório onde um técnico 

branco injecta uma substância em tubos de ensaio. A 

cena seguinte mostra-nos uma enfermeira que 

administra uma injecção na perna de um recém-

nascido. Através de uma panorâmica para a direita, a 

câmara revela-nos uma sala de espera, modesta mas 

limpa, onde um grupo de mulheres negras aguarda 

juntamente com os seus filhos pequenos a sua vez de 

serem atendidos. Os seis planos seguintes retratam 

diferentes aspectos da educação e formação dos 

africanos. Depois de observarmos uma freira 

integralmente vestida de branco a ensaiar uma cantiga 

com um grupo de raparigas, a imagem corta para três 

raparigas negras que acompanham o ritmo da cantiga 

a bater numa caixa de madeira O bater das mãos é o 

elemento de ligação ao próximo plano. Trata-se de um 

grande plano de um recipiente com mandioca, 

preparada por duas mulheres numa aldeia que, 

embora modesta, possui casas construídas em cimento 

com plantas e árvores. 

Na última cena deste bloco, a câmara apresenta-

nos um grande plano do volante de uma embarcação, segurado pelas mãos de um 
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africano. A partir deste enquadramento, a câmara 

realiza uma panorâmica vertical em sentido ascendente 

que termina com um grande plano do rosto do 

marinheiro, um jovem negro que, com um olhar seguro 

e confiante, conduz a embarcação ao longo de um rio 

que se estende até ao horizonte. 

Resumindo, pode dizer-se que esta sucessão de 

planos ilustra as primeiras fases da vida de uma 

pessoa ou seja, os anos de infância e adolescência, os 

anos de educação e aprendizagem. Do recém-nascido 

passamos pelas estudantes negras, até ao grande plano 

do jovem marinheiro negro que conduz o barco 

atentamente pelos rios da sua terra. A sucessão de planos é interrompida pela imagem de 

duas mulheres a preparar a mandioca, numa aldeia constituída por casas de cimento, 

construídas pelo governo colonial. No entanto, há um outro facto que as imagens nos 

revelam: na sua aprendizagem, todas as crianças e adolescentes são guiados por 

indivíduos brancos. 

Após a apresentação do mundo rural, segue-se 

uma série de planos que mostram ao espectador 

imagens da industrialização de Angola: uma barragem 

hidroeléctrica, a fonte energética indispensável para 

toda a indústria, diversas oficinas modernas, 

refinarias, fábricas e finalmente a construção civil 

onde trabalhadores africanos, filmados em acentuado 

contra-picado, erguem os pilares de um edifício novo, 

igualmente filmado em contra-picado. O plano final 

da primeira sequência liga-nos directamente à cena 

inicial do filme. Voltamos aos prédios modernos da 

Av. Paulo Dias de Novais que devido à sua 

arquitectura poderiam fazer parte de qualquer cidade 

europeia. A câmara escolhe o prédio mais alto e apresenta-nos a sua dimensão completa 
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através de uma panorâmica vertical que acaba num acentuado ângulo contra-picado, 

para salientar a sua grandeza. 

Se a primeira sequência nos mostrou um mundo 

de trabalho e de harmonia, a segunda, formalmente  

distinta da primeira devido às imagens serem 

concentradas em apenas duas cenas, confronta-nos 

com imagens de luto e destruição. A sequência 

começa com uma imagem da torre de uma igreja. A 

partir deste ponto, a câmara leva-nos, através de uma 

panorâmica vertical, para o átrio, onde se vê no centro 

da imagem um jovem negro fardado, carregando a 

figura de Cristo na Cruz, seguido por um padre 

branco — ambos rodeados pela população. O terceiro 

plano mostra então a causa da procissão: encontramo-

nos no meio de um funeral, onde um caixão coberto 

com a bandeira portuguesa é carregado por militares 

brancos e um dignitário em traje civil. 

Após um grande plano do caixão, a câmara 

revela a multidão reunida para acompanhar a 

cerimónia. Nos planos seguintes observamos um 

grupo de mulheres que assiste ao cortejo fúnebre. A 

última cena desta sequência inicia-se, tal como a 

primeira, com uma panorâmica vertical, desta vez a 

partir de uma cruz apresentada em grande plano. A 

partir daqui, a imagem desce para terminar num plano 

geral do cemitério, onde um grupo de soldados negros 
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carrega um dos caixões. O último plano apresenta-nos 

um soldado negro, desta vez em grande plano, 

fazendo continência aos seus camaradas mortos. 

Na terceira sequência, composta por cinco 

cenas e um total de 40 planos, assistimos à chegada 

dos sobreviventes dos massacres a Luanda. Através de 

uma panorâmica horizontal a câmara revela-nos 

dezenas de mulheres e crianças a saírem de um avião, 

praticamente sem bagagem. De seguida vemos, numa 

sucessão rápida de planos aproximados e grandes 

planos, várias mulheres com filhos pequenos, uma 

mulher carregada por um homem, um ferido que 

carrega uma criança ao colo, uma família africana e 

finalmente uma mulher branca a chorar. 

Um grande plano do braço de um indivíduo 

identificado através de uma cruz vermelha inicia o 

próximo grupo de planos inteiramente dedicado ao 

tratamento médico das vítimas. Vemos assim vários 

grandes planos de crianças pequenas visivelmente 

cansadas nos braços das mães ou em camas do 

hospital (pls. 82-84), bem como um grande plano de 

um jovem branco ferido no pescoço (pl. 85). A 

particularidade dos planos 83 a 85 consiste no facto 

de os feridos no centro da imagem serem sempre 

brancos, mas, como nos revela a câmara através de 

um movimento panorâmico, sempre acompanhadas 

por uma criança ou um adolescente africano. 

A imagem corta do interior do hospital para o 

exterior. Uma panorâmica horizontal explora o 
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exterior do hospital salientando a sua arquitectura 

moderna. De seguida, a câmara entra nas urgências e 

apresenta pela primeira vez a imagem de um negro 

ferido, que está a ser tratado nas mesmas instalações 

dos feridos brancos (pl. 94) desta vez acompanhado 

por uma freira branca. A cena termina com um grande 

plano de mais um bebé branco ferido na cabeça, que 

dorme enquanto duas mãos brancas seguram a sua 

cabeça e um braço negro a sua pequena mão. A partir 

desta imagem, a montagem, recorrendo a uma fusão 

encadeada, substitui gradualmente a imagem da 

criança pela filmagem de uma fotografia de dois 

indivíduos negros, dando a entender que estes, 

visivelmente estrangeiros, foram os responsáveis pelo 

seu sofrimento.

 III.4.3. Análise do discurso verbal das duas versões

Na nossa análise dos discursos verbais das duas versões do documentário Angola 

- Decisão de Continuar partimos de duas premissas: primeiro, que no discurso oficial 

do Estado Novo existia uma vertente dirigida especialmente a um palco internacional, 

onde Portugal era apresentado como “uma comunidade multirracial, composta por 

parcelas territoriais, geograficamente distantes, habitadas por populações de origens 

étnicas diversas, unidas pelo mesmo sentimento e pela mesma cultura”46, como salienta 

Cláudia Castelo; segundo, que a «versão SNI» se destinava prioritariamente a 

projecções fora de Portugal, o que é reforçado pelas informações prestadas pelo seu 

autor, Vasco Hogan Teves.47 
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Por estes motivos centraremos a nossa atenção em três aspectos: 

1.º a relação entre a metrópole e a antiga colónia de Angola;

2.º a interpretação dos acontecimentos de Fevereiro e Março de 1961;

3.º o relacionamento entre a população branca e negra.

Tal como referimos, os primeiros 18 planos da primeira sequência do 

documentário Angola - Decisão de Continuar apresentam a antiga colónia portuguesa 

como uma sociedade organizada e produtiva. Sobre as imagens das prósperas vidas 

urbana e rural e da modernização social, o narrador da «versão SNI» pronuncia as 

seguintes palavras: 

“Esta é a alegre e airosa cidade de São Paulo de Assunção de Luanda que 
Paulo Dias de Novais fundou há perto de quinhentos anos. 

Esta é a província portuguesa de Angola, a laboriosa província de Angola 
onde os Portugueses criaram com o seu trabalho e o seu sacrifício uma terra 
civilizada e a promessa para um futuro de progresso e grandeza.

Onde harmonizadas as relações com todas as raças, não havia distinção 
entre cores, religiões e creres políticos, onde a única preocupação era 
trabalhar, trabalhar e valorizar cada vez mais gentes e terras.48”

Como se pode ver, a narração conduz a leitura das imagens numa direcção única: 

a situação testemunhada, na então província de Angola, é ímpar em todo o continente 

africano devido ao seu ambiente multirracial (“harmonizadas as relações com todas as 

raças”) e ao seu espírito de “trabalho” e “sacrifício”, um conjunto de factores 

responsável pela “grandeza” e pelo “progresso de todos”. O alegado “progresso de 

todos”, no entanto, baseia-se numa filosofia colonial portuguesa de cariz claramente 

paternalista. Em todas as imagens relacionadas com ensino e formação, o educando 

negro encontra-se acompanhado por uma pessoa branca que supervisiona a sua 

formação. O espectador é levado a «ver» que a ascensão social da população negra está 

intrinsecamente ligada à existência do colonialismo, mensagem reforçada pela narração: 

“Angola imenso território banhado pelo Atlântico. Terra de recursos 
infindáveis, da riqueza latente em cada rincão, terra onde os Portugueses 
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operavam as grandes promoções industriais e os aproveitamentos gigantes 
das forças naturais. 

Onde o petróleo jorrou do subsolo das margens do rio Cuanza, onde as 
fábricas se multiplicavam em ritmo acelerado e todos trabalhavam por um 
Portugal maior e mais forte.

Angola, Portugal prolongado e unido. Angola dos grandes jazigos de 
riquíssimos minérios. Angola onde se construiu um mundo melhor para 
todos e onde em breve se poderia admirar o mais sólido, progressivo e 
pacífico território de todo o continente africano.”49

Adicionalmente, sobressaem nestas linhas, três aspectos: em primeiro lugar, a 

ideia de que Angola é terra de recursos infindáveis à espera de quem os explore; em 

segundo lugar, a ideia de que Angola é parte de um todo que é Portugal; finalmente, que 

Angola é a realização de uma utopia, o ideal de um mundo melhor cuja concretização 

está iminente.

Perante este cenário paradisíaco, o impacto da segunda sequência é intenso. Após 

uma ruptura brusca na banda sonora, a música orquestrada e alegre da primeira 

sequência cede lugar ao som austero de tambores, sinal da ocorrência de um evento 

trágico. O narrador inicia o seguinte discurso: 

“5 de Fevereiro de 1961. Os sinos da vetusta Sé de Luanda dobram a 
finados. A súbita e insólita imagem da morte dos filhos de Angola, dos 
Portugueses de Angola. 

A primeira manifestação de um grupo de facínoras que a soldo do 
estrangeiro movidos por criminosos intuitos lançaram a desordem, o luto e a 
desolação no seio da pacífica e unida comunidade portuguesa. 

 A este premeditado acto de banditismo respondeu a população de Luanda 
com a maior, a mais significativa manifestação de solidariedade. 

Brancos e negros honraram os sete heróis da polícia móvel da capital 
angolana tributando-lhe a derradeira homenagem que se traduziu num acto 
de patriótica união em torno das mais altas individualidades da 
governação.”50
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O teor do discurso verbal é claro: os ataques de Fevereiro de 1961 foram de 

natureza “criminosa”, financiados por elementos fora da comunidade portuguesa, os 

“estrangeiros”. A reacção da população é caracterizada como de “solidariedade” e 

“união” entre brancos e negros. Um olhar cuidadoso sobre estas imagens revela-nos 

uma informação bastante diferente: ao contrário do texto da narração “Brancos e negros 

honraram os sete heróis da polícia móvel”, no meio da multidão de luto não se 

encontram mais do que uma escassa dezena de africanos. No entanto, tal lacuna é 

propositadamente disfarçada pela utilização de apenas três grandes planos nesta cena, 

dois dos quais de soldados negros, figurando no centro do terceiro a cruz, um motivo 

que, aliás, não só inicia a segunda sequência, quando a câmara desce da torre da igreja 

para o átrio onde está reunida a comitiva fúnebre, como reaparece mais três vezes no 

centro da imagem. 

Como é que a versão emitida pela RTP, em plena época natalícia de 1961, 

comenta as mesmas imagens?

Embora as duas versões do filme tenham surgido com uma distância de apenas 

quatro meses, os tópicos centrais da «versão SNI» — multirracialidade, unidade 

nacional e pluricontinentalidade —, não aparecem nem uma única vez nesta versão mais 

alargada. Em vez disso, toda a sequência inicial, na qual Angola é designada como “o 

Portugal moreno da África”, é apresentada à luz de dois tópicos, várias vezes repetidos: 

a “paz” (3 repetições) e o “trabalho” (5 repetições). Assim, o texto destinado a comentar 

a primeira sequência começa com a frase: 

“Esta é a fisionomia da capital de um território em paz! – (...) Esta é a terra 
angolana, devotadamente entregue ao trabalho, sem outro desejo ou 
reivindicação do que trabalhar livremente e em paz!”51

No plano final da sequência inicial em que vemos o prédio moderno, o narrador 

observa numa espécie de resumo: 

“Aqui, causticado pelo sol agressivo do inter-trópico e afagado pela brisa 
suave do Atlântico-Sul, vive o Portugal moreno da África - em trabalho e 
em paz!”52
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Também na segunda sequência, a do cortejo fúnebre dos polícias mortos nos 

ataques de Fevereiro de 1961, as diferenças entre as duas versões são notórias. Onde o 

discurso verbal da «versão SNI» aproveitava as imagens do funeral para enaltecer 

novamente o conceito da «unidade nacional», tanto em relação às vítimas dos ataques 

como à multidão que as chorava, — como por exemplo nos planos 44 e 45 (“A súbita e 

insólita imagem da morte dos filhos de Angola, dos portugueses de Angola”), no plano 

47 ( “o luto e a desolação no seio da pacífica e unida comunidade portuguesa”) bem 

como nos planos 50 e 51 (“brancos e negros honraram os sete heróis da polícia móvel 

da capital angolana tributando-lhe a derradeira homenagem que se traduziu a um acto de 

patriótica união”) —, a narração da «versão RTP» foca um outro aspecto, como 

demonstra a seguinte passagem:

“Fevereiro de 1961. A tragédia envolve em crepes negros a portuguesa 
Angola, interrompe por momentos o labor da sua gente.

Um mês de dor, de angústia, de desespero. Vidas ceifadas impiedosamente 
sob os golpes de catanas empunhadas por hordas de selvagens em desvario, 
aliciados e municiados pela ambição de uns quantos, comodamente 
instalados no exterior. Sangra o coração de Angola e as almas choram e 
cobrem-se de luto.”53

Na «versão RTP», a solidariedade e unidade de toda a população no sofrimento, 

referida expressamente na «versão SNI», não existe. O mesmo acontece com o aspecto 

da multirracialidade. Ao longo dos 32 minutos desta versão, o conceito da 

multirracialidade que aparece na «versão SNI» em quatro pontos, — nos planos n.º 61 

(“o crime perpetrado indistintamente contra brancos e negros”), n.ºs 112/ 113 (“Ficaram 

os europeus e os indígenas defendendo-se mutuamente, colaborando sentinelas 

atentas”), n.º 134 (“os soldados metropolitanos foram envolvidos por negros e brancos”) 

e n.º 206 (“ou nas Nações Unidas ou em Negage, os portugueses de todas as cores”), — 

não é referida nem uma única vez. 

A mensagem propagandística da «versão RTP», pelo contrário, foca-se apenas em 

dois tópicos: a «heroicidade» e o «sacrifício» dos colonos portugueses. Se, em tempos 

de paz, este espírito se traduzia em trabalho, em tempos de guerra o mesmo espírito 

transformava-se em martírio. Consequentemente, a cidade de Luanda não é referida 
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apenas como a capital de “um território em paz” mas também como “a capital da terra 

mártir de Angola”.54 

A divisão do mundo num lado de «paz» e «trabalho» e noutro de «selvajaria» e 

«barbaridade», que constitui a espinha dorsal do filme, é nem mais nem menos do que a 

luta eterna entre as forças do bem e do mal, motivo típico da generalidade de filmes de 

propaganda.55  Se bem que esta dicotomia se encontre não só na «versão RTP» mas 

também na do SNI, onde o projecto «um mundo melhor para todos» foi posto em causa 

por «um grupo de facínoras», há uma diferença fundamental entre ambas: enquanto na 

«versão SNI» o mundo do bem inclui «europeus» e «indígenas», na «versão RTP» estes 

últimos ficam excluídos da sociedade, apenas sendo referidos por motivo de uma 

alegada traição aos colonos europeus. 

“E até aqueles que porventura colaboraram com os terroristas, numa 
fraqueza momentânea que para eles significava a própria sobrevivência, até 
esses regressaram, porque sabiam que seriam compreendidos e 
desculpados.”56

O leitmotiv do regresso de africanos arrependidos ao domínio colonial português, 

ou seja o regresso do filho pecador e a sua generosa recepção pelo pai perdoador, o 

aspecto central da parábola do filho pródigo, é, aliás, um motivo recorrente nos filmes 

sobre a Guerra Colonial feitos ao longo dos anos sessenta. A essência da parábola 

reflecte mais uma vez a natureza do tipo de colonialismo idealizado na «versão RTP»: 

um sistema colonial paternalista baseado na ideia da subjugação do africano ao poder 

branco por motivo da sua alegada superioridade civilizacional. O filme termina com o 

regresso e a rendição de “povos inteiros” que entregam os “canhangulos às autoridades” 

e afirmam “a sua fidelidade à bandeira verde-rubra das quinas”.57

Resumindo, podemos dizer que a principal diferença entre as duas versões está no 

relacionamento entre as raças que compõem a população de Angola. Enquanto na 

«versão SNI» Angola era apresentada como um local onde as relações raciais eram 
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«harmonizadas», sem “distinção entre cores, religiões e creres políticos”58, na «versão 

RTP» as diferenças raciais, as chamadas «barreiras de cor»59, eram vistas como uma 

realidade inegável. Esta discrepância verifica-se, tal como vimos, da forma mais 

evidente na cena do funeral dos polícias mortos durante os ataques do dia 4 de Fevereiro 

de 1961. Enquanto o discurso verbal da «versão SNI» integrava a população negra tanto 

nas vítimas como na população que as chorava (“brancos e negros honraram os sete 

heróis da polícia móvel da capital angolana”60), a «versão RTP», excluía-a fazendo a 

apologia do colono branco e do seu sofrimento.

 III.4.4. Confrontação dos discursos visual e verbal da «versão SNI»

Centremo-nos agora na forma como imagem e som são articuladas nas duas 

versões e que conclusões podemos daí extrair. Começamos pela «versão SNI». Tal 

como inicialmente referido, no centro da nossa confrontação do discurso visual com o 

discurso verbal estarão a quarta e a sexta sequência, as duas sequências mais longas do 

documentário. 

Em termos de temática, a quarta sequência é inteiramente dedicada à reacção da 

Metrópole face aos eventos do início de 1961. Em termos formais, distingue-se das 

primeiras três não apenas pela sua duração, mas também pela duração média dos planos 

que corresponde a cerca do dobro (8,7 em vez de cerca de 4 segundos) da das 

sequências anteriores. Iniciada por um plano com uma duração total de 79 segundos ou 

seja quase 20 vezes mais longo do que a média dos planos anteriores, a sequência abre 

com um excerto do discurso de Salazar de 13 de Abril de 1961.61 A câmara regista, com 

recurso a som directo, a justificação do Presidente do Conselho às alterações 

governamentais efectuadas na sequência da tentativa de golpe de estado liderada pelo 

-162-

58 «Versão SNI», pl. 9. 
59 «Versão RTP», Guião, op. cit., p. 9.
60 «Versão SNI», pls. 47-48.
61 O discurso foi mais tarde publicado no VI. Volume dos Discursos e Notas Políticas. Cf. António 

Oliveira de Salazar, «Ao Assumir a Pasta da Defesa Nacional.  Declarações proferidas através da Rádio 
e da Televisão, em 13 de Abril de 1961», Discursos e Notas Politicas.  VI – 1959-1966,  Coimbra, 
Coimbra Editora Lda., 1967, p. 123.



então ministro da defesa, Júlio Botelho Moniz, como medidas tomadas em resposta à 

emergência da situação de Angola: 

“Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa 
Nacional mesmo antes da remodelação do Governo que se verificará a 
seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola.”62

Vejamos a montagem dos oito planos seguintes (pls. 122-130). Assistimos a uma 

sucessão rápida de imagens acompanhadas pelos sons de uma marcha militar. O que 

parece ser a transposição da ordem de Salazar que 

marcava o ponto alto da cena anterior “Andar 

rapidamente e em força [...]”63  peca por um 

pormenor: enquanto a música evoca um ambiente de 

força e confiança, o olhar dos soldados não 

corresponde a esse ambiente. Se nos recordarmos da 

típica imagem de propaganda do início da Grande 

Guerra, a despedida de soldados sorridentes, vemos 

que os planos que retratam o embarque e o 

desembarque dos soldados portugueses não têm 

correspondência com o que pode parecer consentâneo 

com a mensagem que o regime pretendia passar. 

Verificamos, desde logo, a ausência de imagens de 

caras de soldados sorridentes. Os poucos planos mais 

pormenorizados que nos permitem ver as caras dos 

soldados revelam-nos, ao contrário da “confiança 

vinculada no rosto” referida pelo discurso verbal, uma 

visível preocupação. O mesmo acontece com o 

próprio acto da despedida. Onde o discurso verbal 

indica “as mães, as esposas e as irmãs acenaram-lhes 

com orgulho”, o espectador não vê mais que uma 

única figura feminina, no meio de um grupo de 

Imagem de propaganda do início  da 1.ª 
Guerra Mundial 
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homens de chapéu. O ponto alto de toda a sequência é 

a parada dos militares depois da sua chegada a 

Luanda perante a população local. A cena é composta 

por 13 planos com uma duração total de apenas 47 

segundos. A sua particularidade não reside apenas na 

rapidez da mudança dos planos (a duração média é de 

cerca de 4 segundos por plano), mas num contínuo jogo 

no posicionamento da câmara que pretende transmitir ao espectador a recepção dos 

soldados em Luanda a partir de duas perspectivas diferentes: a da população e a dos 

próprios soldados. 

Assim, a cena começa com um plano muito geral, filmado a partir de um local 

elevado, em ângulo picado, que nos desvenda não só a 

parada dos militares como também a multidão reunida 

à beira da avenida. No plano seguinte, assistimos à 

primeira mudança de perspectiva, quando a câmara, 

numa espécie de contra-campo, assume a perspectiva 

dos soldados e nos mostra famílias brancas 

visivelmente felizes e a bater palmas. Retomamos a 

perspectiva do primeiro plano, desta vez numa escala 

mais aproximada. 

Através de uma panorâmica horizontal, a 

câmara mostra-nos a extensão do desfile dos soldados 

e dá-nos uma ideia do número de militares enviados 

em apoio à população local, o que se reflecte também 

no plano seguinte (pl. 127), num novo contra-campo, 

onde vemos um homem à frente de um grupo de 

populares que festeja a chegada dos militares com 

espírito exaltado. 

No plano seguinte a câmara volta novamente para a posição inicial, ou seja, a 

perspectiva da população. Desta vez, porém, a câmara é deslocada para o nível da 

avenida e filma uma outra companhia, primeiro em plano geral, logo a seguir em plano 
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americano. Assim, o espectador pode observar a cara 

dos militares, podendo eventualmente identificar 

algum conhecido. Segue-se de novo um corte para a 

alegada perspectiva dos militares, desta vez em 

contra-picado, para as varandas de um dos prédios à 

beira da avenida repleta de pessoas que assistem à 

parada. 

A partir deste enquadramento, a câmara inicia 

uma panorâmica horizontal quase circular para 

documentar o grande número de pessoas que se 

reuniram nas varandas. Depois, a imagem corta para 

um plano de conjunto, estruturado por uma linha 

divisória virtual no meio, estando a parte inferior 

reservada à parada dos militares e a superior à 

população, reunida nas varandas de um dos prédios. 

O plano seguinte (pl. 132) traz uma novidade. 

Mais uma vez filmado na perspectiva dos soldados, 

revela-nos, em plano aproximado, a imagem de dois 

africanos que assistem à parada. Se as pessoas 

filmadas no último plano se encontram à esquerda da 

câmara, a população filmada no plano seguinte 

encontra-se ao lado direito, tal como se a câmara 

tivesse feito uma viragem de 180º para o lado direito. 

Vemos agora, em plano geral, um grupo de 

espectadores. Também este plano apresenta um 

elemento novo, uma bandeira portuguesa carregada 

por um homem anónimo, apenas parcialmente visível, 

que atravessa o plano na diagonal e que figura 

exactamente no  centro. Segue-se um novo plano que 

retoma a bandeira como elemento de raccord, só que 

desta vez trata-se de um letreiro que atravessa o 
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centro da imagem com a inscrição “SEJAM 

BEMVINDOS! SOLDADOS DE PORTUGAL”.64 

Passamos para um novo plano aproximado sobre a 

cara dos soldados, que pretende dar-nos a visão de 

quem estivesse na primeira fila dos que assistiram à 

parada, sendo a posição da câmara a mesma que no 

plano n.º 137. A câmara volta a retomar a perspectiva 

dos soldados e mostra, rigorosamente no centro da imagem, um letreiro a dizer 

“IRMÃOS, SEDE BEM-VINDOS”. A cena acaba com um último plano filmado de 

dentro da formação dos militares, por cima do ombro de um dos soldados,  

apresentando no centro uma bandeira portuguesa. 

Sobre estas imagens, o narrador pronuncia euforicamente: 

“Só quem assistiu ao seu desembarque na cidade de Luanda pode 
testemunhar o carinho e a ternura com que os nossos soldados foram 
recebidos pelas suas populações (pl.131).

Aclamados por multidões, naturalmente excitadas ante os acontecimentos, 
os soldados metropolitanos foram envolvidos por negros e brancos, em 
fraternos abraços e saudações de apreço e simpatia.

Eis algumas imagens colhidas na Av. Paulo Dias de Novais em Luanda.”65

Nesta passagem sobressaem dois aspectos-chave: primeiro, a referência ao estado 

exaltado da população em geral; segundo, o facto da recepção calorosa ter sido 

oferecida por “negros e brancos”. No entanto, o aspecto da referida  “exaltação” da 

população merece uma maior reflexão. Como referido, a cena desenvolve-se através de 

um intercâmbio de campo e contra-campo, o que provoca no espectador a sensação de 

testemunhar a parada tal como foi vista, tanto por parte da população de Luanda, como 

por parte dos militares enviados. Ao apresentar não só a tradicional perspectiva do 

espectador de uma parada mas também a dos soldados, a montagem revela o que está no 

centro do interesse do autor do filme: não documentar uma típica parada militar mas 

sim o particular ambiente em que esta se deu, um ambiente de extrema emoção por 
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parte da população de Luanda. 

Todavia, uma análise da informação efectivamente denotada pelas imagens desta 

cena revela um dado que, devido à montagem, passa despercebido. Neste conjunto de 

14 planos, não existe efectivamente um único plano  onde vemos simultaneamente os 

soldados e uma população “exaltada”. Na verdade, nos planos que denotam uma 

população efusiva, nomeadamente os planos 133, 135, 138, 141, 142 e 144, não se vê  

um único soldado. E mesmo nos raros planos  onde aparecem ao mesmo tempo 

soldados e a população (planos 139 e 145), o comportamento da população revela uma 

participação algo reservada. 

Outro indicador que sustenta a nossa observação da notória discrepância entre os 

discursos verbal e visual é um elemento ao qual até aqui foi dada pouca atenção: a 

banda sonora. Na verdade, a partir do plano 137, acompanhado pelas palavras “eis 

algumas imagens colhidas na Av. Paulo Dias de Novais em Luanda”, o discurso verbal 

fica suspenso, a voz do narrador emudece, tal como se o narrador quisesse dar a 

entender que a força das imagens seguintes tornaria as palavras dispensáveis – o que, no 

entanto, não passa de uma mera ilusão. Na verdade, o emudecer da voz não implica a 

ausência do som. Antes pelo contrário, os restantes dois sons que constituem a banda 

sonora, a marcha de tipo triunfal e os constantes aplausos, passam a conquistar a 

atenção do espectador, tanto mais quanto as afirmações do comentário — “Eis algumas 

imagens colhidas na Av. Paulo Dias de Novais em Luanda” — induzem o espectador a 

acreditar que não só as imagens, mas também os sons, nomeadamente os aplausos, 

foram recolhidos no próprio local. No entanto, a total falta de variações na intensidade 

dos aplausos e a ausência total de qualquer outro tipo de sons de ambiente, vozes ou os 

próprios passos dos soldados, mostram que tal presunção não corresponde à realidade. 

O mesmo acontece com a segunda característica referida. Na totalidade dos 

planos que constituem esta cena, e na qual figuram literalmente milhares de pessoas, só 

existem dois planos com negros, nomeadamente o já referido plano 132, em que vemos 

três negros e um plano de conjunto (pl. 127) onde quatro rapazes negros estão em 

segunda fila no meio de um grupo de brancos. 

Podemos assim resumir que o efeito da sequência é produzido pela montagem e 

pela ilusão de continuidade espácio-temporal por esta produzida e reforçada pela 
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utilização dada à banda sonora. 

Centremo-nos agora na última cena da sequência final do documentário. No foco 

da nossa atenção estão os planos 208-222, que apresentam excertos dos dois discursos 

de Salazar Portugal e a campanha anticolonialista e O Ultramar Português e a ONU.66

No plano inicial da cena (pl. 208), a imagem, 

apoiada pela utilização de som directo, apresenta-

nos Salazar em plano frontal e aproximado, em 

ligeiro ângulo picado, sentado numa cadeira de 

costas altas, por trás de uma bateria de microfones, 

dois da Rádio Televisão Portuguesa, dois da 

Emissora Nacional e de um que parece ser da 

própria Assembleia, a ler o seu discurso em atitude 

típica de estadista:

“A unidade nacional alicerçada na amiga fidelidade e convivência dos povos 
espalhados pelas várias províncias de Portugal é a base indispensável — a 
única verdadeiramente eficiente — da nossa defesa. A consciência dessa 
unidade há-de ser o mais forte escudo contra a acção das propagandas 
externas mas não constitui só por si toda a defesa.”67 

Enquanto o discurso prossegue numa aparente continuidade audiovisual, vemos a 

imagem de Salazar segundo um outro ângulo.  Através 

de uma panorâmica horizontal da direita para a 

esquerda temos a oportunidade de observar o plenário 

e os camarotes da Assembleia Nacional repletos de 

deputados que escutam atentamente as palavras do 

Chefe do Governo. Ao longo do movimento da 

câmara que termina num plano geral do orador 

ouvimos as seguintes palavras: 
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“Esta [defesa] temos de organizá-la — temos vindo a organizá-la — nos 
planos correspondentes à multiplicidade de métodos usados contra nós.”68 

Segue-se um plano aproximado de seis 

deputados, filmados em ligeiro contra-picado, 

sentados, aparentemente por trás de Salazar, todos 

eles escutando, atentos, as palavras do chefe do 

governo. A câmara faz uma panorâmica, enquadrando 

Pedro Teotónio Pereira e nele detendo-se cerca de 1,5 

segundos. Seque-se um corte para uma imagem onde 

se destaca a figura de Adriano Moreira. Reinicia-se 

uma nova panorâmica, desta vez da esquerda para a 

direita, para cortar para um plano de conjunto que nos 

mostra o plenário da Assembleia Nacional. Esta 

imagem é registada por uma terceira câmara, 

localizada do lado esquerdo de Salazar mas por trás 

deste. Esta nova câmara executa o mesmo tipo de 

movimento panorâmico da esquerda para a direita 

para mostrar-nos um outro ângulo do plenário que 

escuta atentamente o discurso de Salazar, que vemos 

agora de costas por trás da mesa. Segue-se um novo 

corte para o enquadramento do plano inicial do 

discurso onde vemos, tal como referido, Salazar, filmado de frente a ler as palavras 

finais do seu discurso para os cinco microfones colocados à sua frente: 

“[…] na esteira de acontecimentos recentes que, aliás, se processaram em 
linhas muito diversas. Não vejo que possa haver descanso para o nosso 
trabalho, nem outra preocupação que assegurar com uma das mãos a charrua 
e com outra a espada como durante séculos usaram os nossos maiores.”69 

Ao terminarem as palavras do Presidente do Conselho, vemos em plano geral o 
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plenário e a galeria do lado oposto a aplaudir as palavras de Salazar durante cerca de 11 

segundos. A câmara mostra-nos mais uma vez as 

ovações da Assembleia através de uma panorâmica 

horizontal, da esquerda para a direita, terminando 

num plano geral em que se vê o orador sentado atrás 

de uma mesa. A imagem corta pela terceira vez para o 

enquadramento inicial de Salazar, que levanta a sua 

mão para os aplausos, terminando o seu discurso com 

as seguintes palavras: 

“Esta nova tarefa cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado à 
geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. É 
preciso ter o espírito preparado para ela. Exigirá de nós grandes sacrifícios, 
a mais absoluta dedicação, e se necessário, também o sangue das nossas 
veias, como já foi aí em Goa e noutras partes.”70

Enquanto ouvimos os aplausos, a câmara mantêm o enquadramento de Salazar 

por mais dois segundos, para depois passar para um plano fixo da plateia e da galeria, 

onde vemos durante os próximos oito segundos os 

deputados e espectadores a aplaudirem as últimas 

palavras de Salazar. A imagem retoma o 

enquadramento inicial de Salazar, que durante quatro 

segundos aguarda silenciosamente o fim dos aplausos 

para terminar o seu discurso com as palavras: 

“Esta é a nossa sina, isto é a missão da nossa vida, que não se há de 
amaldiçoar mas bem dizer pela sua elevação e nobreza.”71 
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Depois do discurso terminado, a narração, 

apoiada por uma cortina visual, igual à dos planos 198 

e 204, anuncia o discurso de Salazar Angola - Decisão 

de Continuar. O plano começa novamente com uma 

panorâmica da esquerda para a direita que nos mostra 

a plateia da Assembleia e partes das galerias do lado 

oposto. O movimento da câmara termina com um 

plano geral que mostra Salazar sentado numa mesa, 

onde se destacam várias folhas de papel, à frente e 

debaixo da tribuna do parlamento (pl. 227). A imagem 

corta para um plano aproximado do Presidente do 

Conselho, que pronuncia as palavras finais do filme: 

“Sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho e 
os sacrifícios que se nos imponham para vencê-las, não vejo outra atitude 
que não seja a decisão de continuar. 

Esta decisão é imperativa da consciência nacional que eu sinto em uníssono 
com os encarregados de defender lá longe pelas armas a terra da Pátria. Esta 
decisão é-nos imposta por todos quantos, brancos, pretos ou mestiços, 
mourejando, lutando, morrendo ou vendo despedaçar os seus, autenticam 
pelo seu mesmo martírio que Angola é terra de Portugal.”72

O discurso termina, mas a câmara mantêm-se 

na imagem do orador por mais 2 segundos, durante os 

quais ouvimos da plateia uma voz a gritar “Bravo”. 

Logo depois, a imagem corta para um plano 

aproximado, que nos mostra durante 4 segundos um 

conjunto de cinco pessoas, sendo o nosso olhar 

imediatamente captado por um indivíduo negro que aplaude vivamente o discurso que 

acabámos de ouvir. Segue-se um plano geral que nos mostra as galerias e partes da 

plateia. A câmara inicia uma panorâmica horizontal da direita para a esquerda ao longo 

da qual se vêem cada vez mais deputados a levantarem-se para aplaudir de pé as 

palavras de Salazar. O documentário termina repentinamente e três cartões indicam os 
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colaboradores do filme, sendo de destacar aqui a 

coordenação e montagem de Vasco Hogan Teves, o 

texto de Horácio Caio e as imagens de António Silva. 

Na última cena do filme o espectador assiste, tal 

como os deputados e visitantes da Assembleia 

Nacional, a dois discursos de Salazar em som directo. 

Trata-se dos dois discursos centrais que lidam com a posição do governo em relação ao 

império colonial, nos quais o Presidente do Conselho apela à unidade nacional e declara 

a disposição do governo de defender Angola contra qualquer tentativa de desintegração. 

Vistas em projecção corrida, as imagens recolhidas dentro da Assembleia mostram um 

apoio generalizado às palavras de Salazar, algo que uma análise feita plano por plano 

não consegue sustentar. Voltemos então para o já referido plano 208 que nos mostra o 

Presidente do Conselho sentado atrás de vários microfones e numa cadeira de costas 

altas. No plano seguinte (pl. 209) e embora continuemos a ouvi-lo a discursar, Salazar já 

está mudo e sentado numa típica cadeira rotativa, de costas baixas, atrás de uma 

secretária onde já não se vê a bateria dos microfones referidos. Também o plano 212 

mostra-nos novamente a figura de Salazar sentado numa cadeira baixa junta à mesa sem 

microfones para, no plano seguinte, voltar a apresentá-lo por trás dos cinco microfones 

do plano inicial. Na verdade, estamos claramente perante imagens filmadas em alturas 

diferentes e perante discursos diversos. 

Encontramos a mesma situação nos dois primeiros planos do segundo discurso. 

Também desta vez a prova é imediata. Enquanto no plano n.º 219 Salazar se encontra 

sentado sozinho numa mesa coberta de folhas brancas e vestido de fato escuro, no plano 

seguinte, em que o vemos a discursar, apresenta um fato claro, meio ocultado por uma 

bateria de microfones, secundado no seu lado direito por uma pessoa, vestida de fato 

escuro, que está de pé. 

Como se devem entender estas discrepâncias?

A resposta está no estatuto que é atribuído à imagem no documentário Angola - 

Decisão de Continuar. Em termos formais, Angola - Decisão de Continuar é um filme 

de compilação, ou seja uma obra que consiste exclusivamente da selecção e montagem 

de imagens pré-existentes, interligados pela voz do narrador, um tipo de filme, onde, 
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como refere Stella Bruzzi, a função delas é “ilustrar aspectos específicos ou gerais”.73 

No filme em destaque, no entanto, a função da imagem vai para além da mera 

ilustração. 

Não é por acaso que na sua intervenção em sede da Assembleia Geral da ONU o 

embaixador português Vasco Garin recorre à apresentação de fotografias para 

comprovar as suas afirmações. Na verdade, todo o documentário usa a imagem como 

meio de prova para a veracidade das palavras proferidas pela narração. Atente-se que a 

narração da versão RTP que acompanha esta cena formula esta ideia ao afirmar: “E o 

argumento irrecusável surge: fotografias horríveis a documentar um crime sem nome”74. 

A imagem é apresentada como “argumento irrecusável” e, no entanto, tal como vimos, 

muitas das imagens do filme não dão prova de nada, tanto mais quanto, como no caso 

dos dois discursos finais, as imagens nem sequer foram filmadas no momento do evento 

retratado. 

Recapitulamos então os principais tópicos do discurso verbal deste filme que são 

ilusoriamente comprovadas pelas imagens: 

1.º O conceito da nação multirracial
2.º O conceito da unidade nacional
3.º A ideia da solidariedade entre as populações africana e branca na reacção aos   
ataques e no luto pelas vítimas do 4 de Fevereiro
4.º A reacção rápida do governo aos ataques de Fevereiro e Março de 1961
5.º A origem criminosa dos ataques
6.º O orgulho das mulheres portuguesas na despedida dos soldados
7.º A convicção dos soldados da sua missão e da iminente vitória 
8.º O espírito exaltado de brancos e africanos na parada dos militares enviados 
9.º O apoio entusiástico da população pelas medidas anunciadas por Salazar

Vejamos qual foi o impacto destas «realidades», carentes de qualquer fundamento 

visual, sobre o espectador da altura.

Segundo Vasco Hogan Teves, responsável pela montagem e coordenação do 

documentário, a cópia do filme Angola - Decisão de Continuar aqui analisada foi 

encomendada à RTP por parte do Secretariado Nacional de Informação (SNI) e 
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destinava-se a uma projecção nas casas de Portugal e “outros locais em todo o 

mundo”.75 No entanto, a sua estreia realizou-se no cinema do Palácio Foz, no dia 8 de 

Agosto de 1961, no dia da inauguração das instalações dos Serviços de Informação e 

Turismo da Agência Geral do Ultramar no mesmo edifício. A cerimónia cuja 

importância para o regime se reflectia na presença de um extenso rol de ministros e 

outras personalidades , liderados pelo próprio Presidente Américo Thomaz, incluía 

também a inauguração de uma exposição titulada Por que nos batemos em Angola e 

Como nos Batemos que tinha como objectivo, segundo a imprensa da altura, “ajudar-

nos a interpretar as informações sobre Angola, servindo de ponto de partida para a 

meditação da guerra desencadeada contra aquela terra portuguesa”.76  

Se o evento encontrava um grande eco na imprensa da altura, as reacções ao filme 

foram diversas. Enquanto os jornais A Voz77 e o Jornal de Notícias78 se contentavam 

com uma mera alusão à projecção de um documentário, o Diário da Manhã fazia um 

referência breve à mais valia de um documentário cinematográfico, quando comparado 

com a fotografia, por dar “movimento” às imagens e salientar dois aspectos em relação 

ao conteúdo: a imposição da “paz em territórios que sempre a tiveram” e as 

“agradecidas ovações” na recepção dos soldados portugueses em Angola.79 

Mais elucidativos sobre a reacção do público à projecção são os artigos do Diário 

de Notícias e de O Século. Assim, o jornalista do Diário de Notícias referiu o filme 

como “documentário, escaldante de verdade, sem retórica”.80 Mostrava, refere o artigo, 

“o drama e a tragédia, o heroísmo e o sacrifício dos colonos do Norte de Angola” 

através da documentação das “selvajarias cometidas” não por seres humanos mas por 

“feras” bem como o “apego à terra da gente portuguesa, vigilante, armas na mão, para 

defender o que lhe pertence”.81 O Século, por sua vez, salienta como um dos aspectos 
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centrais, “a verdade documentada”.82 O artigo volta a referir este aspecto mais adiante 

quando afirma: 

“A verdade dos acontecimentos de Angola aparece ali clara em toda a sua 
dolorosa expressão de sacrifício da população da província e do esforço que 
os nossos soldados fazem para a defender das forças do mal”.83

Para além das referências ao conteúdo do documentário, ambos os textos relatam 

um forte impacto sobre a audiência. Assim, registam uma “pausa compreensível” e a 

posterior “ovação”84 no público após a projecção, revelando o artigo de O Século para 

além disso, uma “comoção” sentida perante os “quadros maravilhosos de trabalho e 

tranquilidade”, o “entendimento perfeito entre as populações branca e de cor” bem 

como a “sensibilidade”» perante as imagens da chegada dos militares portugueses a 

Luanda e as “clamorosas manifestações populares”.85 

Reencontramos o mesmo tipo de reacção emocional do público também no 

Diário de Notícias que conclui a sua recensão com as palavras: “O filme vê-se primeiro 

com tristeza – e depois com orgulho”.86

A leitura comparativa dos três artigos da imprensa referidos ajuda-nos a 

compreender quais aspectos abordados no documentário  tiveram maior impacto sobre a 

audiência. É de assinalar, desde logo, que nenhum dos artigos refere as cenas com o 

maior relevo proporcional do filme, ou seja, os discursos dos representantes do regime, 

Adriano Moreira, Kaúlza de Arriaga e, naturalmente, de António Oliveira Salazar. 

Por outro lado, apesar de apenas um único tópico ter sido referido pelos três 

jornais que deram cobertura ao filme — a recepção entusiástica dos soldados em 

Luanda —  existem algumas imagens, designadamente as imagens dos massacres, dos 

esforços civis na defesa das suas propriedades e da busca pelos responsáveis pelos 

massacres, que são referidas tanto no Diário de Notícias como no jornal O Século. 

Quando juntarmos a esta lista as referências feitas pelo primeiro aos “bravos da Força 
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86  «A Entrega dos Prémios do S.N.I. e a exposição “Porque nos batemos em Angola”, op. cit., p. 2.



Aérea” e as de O Século ao “entendimento perfeito entre as populações branca e de 

cor”, bem como as do Diário de Manhã à “paz em territórios que sempre a tiveram” 

veremos que as principais mensagens propagandísticas do filme encontraram o eco 

pretendido. 
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III.5. Nambuangongo - A Grande Arrancada

Tal como no documentário anterior, iniciamos a nossa análise com uma 

abordagem formal, baseada na segmentação do filme Nambuangongo - A Grande 

Arrancada em sequências e planos. Esta tarefa é facilitada pela própria montagem do 

filme que segue, de certo modo, os padrões dos travelogue — os filmes de viagens, 

populares nas primeiras décadas do século XX — com uma organização em três etapas 

— partida, caminho e chegada—, sendo o caminho a parte principal do filme. No caso 

de Nambuangongo, a organização cronológica é salientada pela inserção de planos 

nocturnos bem como pela repetida referência à data e ao local dos acontecimentos, o 

que facilita a identificação dos dias. 

No entanto, a organização das imagens não obedece exclusivamente a critérios 

cronológicos. Na verdade, cada dia introduz um novo aspecto temático. Assim, numa 

primeira análise da estrutura do filme, podemos ver que este está organizado em doze 

sequências, que apresentam as seguintes características: 

Seq. Designação Duração

(seg.)
1 dia 25/07/61, a partida 130
2 dia 28/07/61, as primeiras vítimas 238
3 dia 29/07/61, o dia de descanso 94
4 dia 30/07/61, a artilharia em acção 101
5 dia 1/08/61, a emboscada 155
6 dia 2/08/81, chegada a Matombe // descanso 124
7 dia 2/08/81, soldado ferido no peito 130
8 dia 3/08/81, entrevista com Capitão M. Abrantes 150
9  a morte de Manuel de Sousa 480
10 dia 4/08/61 Avanço pelo capim + duas entrevistas 102
11 dia 7/08/61 recuperação de Zala 243
12 dia 8/8/61 chegada a Nambuangongo 490

Filme total 2690
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Quando comparamos a estrutura do filme com a do documentário Angola - 

Decisão de Continuar notamos, desde logo, duas diferenças substanciais: primeiro, um 

número de sequências claramente superior; segundo, uma grande variação na duração 

das mesmas.

 

O quadro mostra o destaque atribuído pela montagem a quatro sequências: a 2.ª, a 

9.ª, a 11.ª e a 12.ª, sequências que igualmente desempenham funções chave na linha 

narrativa como iremos ver, mais adiante, na nossa análise detalhada. 
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 III.5.1. Resumo do discurso visual das sequências

Antes de avançarmos para a análise detalhada das sequências supra referidas, será 

necessário contextualizá-las através de um resumo do conteúdo visual de todo o 

documentário.87 

A primeira sequência é inteiramente dedicada à 

partida dos militares para a Operação Viriato, 

considerada por vários autores como “provavelmente 

a acção militar portuguesa mais importante não só de 

Angola mas também de toda a Guerra de África 

1961-1974”. 88 A sequência começa com a imagem de 

um grupo de soldados portugueses, formando um 

semi-circulo à volta de um oficial que está de costas 

em relação ao espectador. Após o contra-campo que 

nos apresenta o mesmo oficial, desta vez de frente e 

em plano geral médio, assistimos, nos planos 

seguintes, aos soldados a subirem para as suas 

viaturas, dando assim início à deslocação. Os últimos 

planos da sequência, filmados com uma câmara fixa 

montada na berma da estrada, mostram-nos a coluna 

militar em pleno movimento, afastando-se do local. 

Separada da anterior através da inserção da 

imagem de uma fogueira, a sequência é dividida em 

duas partes temáticas. Logo no início, o espectador é 

confrontado com a imagem do primeiro soldado ferido. 
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Testemunhamos ao longo da cena o cuidado com o qual o ferido é recebido pelos seus 

camaradas. Vemos, em grande plano, manchas de sangue nas calças do soldado. 

Descobrimos um segundo ferido que anteriormente se encontrava fora da imagem. 

Enquanto os primeiros treze planos (cerca de um terço da duração de toda a sequência) 

cobrem cuidadosamente os feridos e a forma como o 

esquadrão lida com as baixas, os restantes vinte 

planos mostram as dificuldades de progressão e a 

exposição da coluna ao fogo de um inimigo invisível. 

Cabe à câmara uma função especial: a subjectivação 

dos acontecimentos através do envolvimento directo 

do espectador. Assim, um plano filmado por cima do 

ombro (plano n.º 62) faz com que nos encontremos, 

por exemplo, na situação de um dos soldados a 

escrutinar o capim por trás de uma metralhadora. 

Logo a seguir, encontramo-nos no meio do pelotão a 

viver a morosa tarefa dos soldados a desobstruir o 

caminho. A sequência termina com a imagem da arma 

mais poderosa da coluna, o carro blindado que rasga o 

seu caminho pelo mato (pl. 80). 

Na terceira sequência, o espectador assiste aos 

momentos de descanso, imagens que ao longo dos 

anos seguintes se iriam tornar num motivo recorrente 

na maioria dos documentários feitos sobre a Guerra 

Colonial antes do 25 de Abril. A câmara abre esta 

sequência, a mais curta de todo o filme, com uma 

panorâmica lenta (21 segundos) que nos permite 

observar todo o acampamento dos militares, de forma 

pormenorizada. O ritmo dos movimentos dos 

soldados e a sua aparente boa disposição em nada nos 

fazem pensar que nos encontramos em teatro de guerra. À nossa frente estende-se um 

ambiente descontraído, documentado de forma ímpar pelo plano 90, em que 
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observamos o cozinheiro visivelmente satisfeito a 

pesar o «fiel amigo». Nem as imagens de um soldado 

ferido, parecem desmentir o espírito de «paz» e 

segurança que acabámos de testemunhar. Ao longo 

dos próximos vinte segundos, organizados em seis 

planos, assistimos a um outro motivo recorrente em 

filmes posteriores sobre a guerra colonial: a 

distribuição do correio e a leitura do mesmo. A 

sequência termina com um grande plano da cara de 

um soldado visivelmente contente que, com um 

cigarro num lado da boca, se dedica a explorar os seus 

talentos musicais num instrumento africano. 

No dia seguinte, o esquadrão retoma a sua 

missão. Estamos na quarta sequência. O espectador 

assiste ao longo dos 51 segundos iniciais desta 

sequência, organizados em onze planos, ao poder de 

fogo da artilharia pesada, manobrada com perícia 

pelos soldados. A sequência distingue-se das 

anteriores pelo especial ritmo imposto pela montagem 

às imagens. Após um longo plano inicial, de cerca de 

catorze segundos, durante os quais o espectador 

testemunha os preparativos para o lançamento da 

primeira granada, segue-se uma série de planos 

curtos, de cerca de três segundos, que corresponde ao 

tempo necessário para o lançamento de cada projéctil, 

efeito esse reforçado pela banda sonora. Após a 

intervenção da artilharia pesada, o esquadrão retoma o seu caminho pelo mato. A 

sequência termina com as imagens de um outro soldado ferido, cujos ferimentos no 

pescoço e na mão são documentados por dois grandes planos, interligados através de 

um movimento panorâmico. 

Na quinta e sexta sequências assistimos ao avanço da coluna pelo meio de casas e 
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fazendas destruídas. Testemunhamos o apoio prestado 

por parte da Força Aérea. A temática central da sexta 

sequência é, no entanto, mais uma vez, a imagem de 

descanso e da camaradagem. Assim, observamos os 

soldados ao longo de 15 planos a recolherem água 

numa ribeira e a prepararem o acampamento num 

ambiente de calma aparente. Vemo-los a dedicarem-se 

à sua higiene pessoal e a tarefas domésticas como a 

preparação da comida ou a lavagem de roupa. Um dos 

pontos altos desta cena bucólica são os planos 152 a 

154 que nos mostram um grupo de soldados 

sorridentes à volta de um camarada que optou por um 

novo corte de cabelo. No plano 157 finalmente vemos 

um militar sentado numa mesa a escrever uma carta. 

Ao seu lado, uma mala aberta onde na parte interior 

da tampa se encontra uma fotografia de uma rapariga 

sorridente, deduzindo-se que esta será a destinatária.

A sétima sequência retrata o dia 2 de Agosto, 

dia do início da reocupação de Zala. Designado pelo 

narrador, logo no início, como “a mais dura fase da 

operação”89, a sequência confronta-nos ao longo de 

noventa segundos, o tempo correspondente a ! de 

toda a sequência, com mais um soldado ferido. A 

câmara aproxima-se lentamente do soldado até chegar 

à cara, que mostra em grande plano. Visivelmente, o 

soldado não sente dor. Após alguns segundos, começa 

a falar, palavras que se perderam devido à falta de 

uma gravação sonora. A sequência termina com a 
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imagem do comandante da coluna, Capitão Abrantes, 

filmado em ligeiro contra picado e que, de braço 

estendido, explica algo a um dos seus oficiais. 

A oitava sequência destaca-se das anteriores 

devido à utilização de um novo dispositivo narrativo: 

a entrevista filmada no local, com som directo. A 

inauguração deste novo dispositivo cabe ao 

comandante da unidade, Capitão Abrantes. Um dos 

repórteres da RTP apresenta o militar a um público 

invisível, para depois lhe dirigir o microfone. Ao 

longo dos 180 segundos seguintes, o oficial fala 

directamente para a câmara, sendo a sua imagem, 

depois de um minuto e meio, substituída por imagens 

de soldados que marcham pelo capim e destroem uma 

sanzala. No centro da sequência seguinte, a nona, está 

o esforço empregue pelos soldados na remoção das 

abatizes e o confronto directo com o inimigo. Os 53 

planos da sequência, a mais longa de todo o filme, 

podem ser organizados em cinco cenas principais. Na 

primeira cena, da qual sobressaem os planos n.º 200 e 

204 devido à sua duração de 24 e 27 segundos, o 

espectador testemunha a morosidade do avanço da 

coluna. Nomeadamente, no plano n.º 200 

testemunhamos em tempo real, através de imagem e 

som gravado no local, as dificuldades dos militares. 

Nem o veículo mais potente da coluna, o já referido tanque, consegue superar os 

obstáculos, o que obriga ao uso exclusivo da força dos braços como testemunhamos no 

plano n.º 204. 

Na segunda cena assistimos a uma situação de combate com os soldados a 

disparar sobre um inimigo invisível, seguida por planos com sanzalas incendiadas, uma 

vala na estrada e trincheiras construídas pelo inimigo. O avanço demorado dos veículos 
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militares, é representado pela câmara com planos longos. Especial interesse têm aqui os 

planos 232 e 233 que, devido ao tipo de corte, parecem ser um plano único de uma 

duração de 30 segundos, em que os veículos atravessam uma ribeira. O ritmo 

extremamente lento das imagens desta cena é repentinamente interrompido pelo clarão 

de uma arma que dispara sobre os soldados. Do plano 

de conjunto dos soldados a retaliar o fogo sobre o 

mato, a imagem corta para um grande plano da cabeça 

de um soldado morto. A cena, todavia, não acaba com 

a imagem da vítima da emboscada. Seguem-se mais 

seis planos, três dos quais dedicados à retaliação da 

coluna recorrendo à artilharia pesada e à chegada de 

novos mantimentos por via aérea. A sequência acaba 

com um plano curto que mostra os soldados a 

recolher os mantimentos enviados e que documenta 

que a boa moral do esquadrão não ficou afectada 

pelos acontecimentos trágicos desse dia. 

Também na décima sequência assistimos a 

soldados a disparar sobre um inimigo invisível. O 

ponto alto da sequência é, no entanto, a segunda cena, 

filmada no acampamento. Aqui o repórter tem a 

oportunidade de entrevistar, novamente com som 

directo, um ferido e o médico. 

Após a inserção de mais uma imagem nocturna, 

tem início a décima primeira sequência dedicada à 

recuperação da povoação de Zala. Acompanhamos os 

soldados  pelo meio das casas destruídas. Observamos 

o grau de violência dos ataques das forças 

independentistas, que não pouparam nem a 

enfermaria, nem a igreja, como nos documentam as 
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imagens. Logo a seguir às imagens de destruição, 

assistimos ao esquadrão a desfilar em formação 

perante a câmara. Intercalados com as imagens dos 

soldados em marcha estão planos que mostram os 

edifícios destruídos (pl. 286 e 288). O ponto alto da 

cena é um discurso do capitão Abrantes — existente 

apenas em imagens mas não com banda sonora — e a 

cerimónia do levantamento da bandeira portuguesa 

perante o esquadrão reunido. A cena termina com a 

partida dos soldados de Zala, em marcha ordenada, 

filmada com uma câmara fixa colocada no meio dos 

militares. 

A última sequência do filme é inteiramente dedicada à chegada do esquadrão a 

Nambuangongo e à sua recepção por parte dos soldados do batalhão 96, que tinha 

chegado horas antes. No meio das imagens de felicidade e confraternização entre os 

soldados, ocorre o discurso do Tenente-Coronel Maçanita filmado com gravação 

simultânea de som. Ao longo de cerca de cinco minutos e meio, ouvimos a voz do 

oficial a explicar aos espectadores os seus sentimentos 

face à chegada ao objectivo. A imagem do Tenente-

Coronel é intercalada por imagens do acampamento e 

por grandes planos de alguns soldados, entre eles o 

comandante do esquadrão 149, Capitão Abrantes. 

Quando o Tenente-Coronel Maçanita finaliza o seu 

discurso a imagem passa para o telhado de um edifício 

destruído. Uma panorâmica horizontal revela-nos que 

se trata de uma capela sem paredes, em cujo centro se 

encontra uma estátua da Nossa Senhora. Este motivo 

será retomado no plano seguinte, todavia em 

perspectiva lateral e numa escala mais aproximada o 

que nos permite verificar que, ao contrário do edifício 
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semi-destruído que a acolhe, a estátua está intacta. 

A sequência termina com um plano de grande 

duração (40 segundos) durante o qual assistimos, 

junto com os militares reunidos, à cerimónia do 

levantamento da bandeira portuguesa no alto da igreja 

de Nambuangongo, onde fica a flutuar ao vento. 

!
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III.5.2. Análise do discurso verbal 

Enquanto uma análise do discurso verbal do documentário Angola - Decisão de 

Continuar lida apenas com único tipo de discurso, o discurso não diegético, ou seja a 

narração escrita posteriormente aos eventos e por alguém que em regra não esteve 

presente, a análise de Nambuangongo apresenta-nos, a partir da oitava sequência, um 

segundo tipo de discurso formalmente muito diferente, o chamado discurso diegético, 

ou seja o discurso verbal gravado no próprio local e durante os acontecimentos 

retratados.

 III.5.2.1. O discurso não-diegético

Se em Angola - Decisão de Continuar, o discurso não-diegético tinha duas 

funções, a de integrar materiais visuais das mais diversas origens e a de indicar ao 

espectador como entender estes mesmos materiais, em Nambuangongo, onde todas as 

imagens  têm origem na mesma fonte e onde  alguns dos principais intervenientes 

interpelam directamente o espectador, a função é outra.

Com a finalidade de aferir quais são as sequências que requerem uma 

interpretação verbal mais detalhada, examinámos a quantidade de texto que acompanha 

as imagens, integrando um tipo de discurso não-diegético em cada sequência. Deste 

modo obtivemos o seguinte quadro: 
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A figura mostra-nos que em relação ao discurso não-diegético, se confirma a 

importância especial da segunda e da nona sequências (437 e 578 palavras). Mas 

enquanto na nona sequência a dimensão do discurso não diegético pode ser considerado 

como  proporcional à duração da sequência, esta proporcionalidade não existe em 

relação à segunda, uma das sequências mais curtas do filme. Que razões estarão na base 

da elaboração de um comentário tão exaustivo? 

Para respondermos a esta questão é necessário recordarmos o conteúdo das 

imagens desta sequência. A segunda sequência confronta o espectador com os primeiros 

feridos da campanha e as dificuldades encontradas pela coluna no seu avanço. A questão 

central desta sequência consiste em explicar, a um público que vê estas imagens a uma 

distância de vários milhares de quilómetros e que ignora as particularidades desta 

guerra, o sucesso do inimigo em dificultar o avanço dos militares portugueses infligindo 

pesadas baixas. Examinemos a locução dedicada à primeira cena desta segunda 

sequência: 

“Às primeiras horas do dia 28 de Julho, já em Kimbunde, a 80 km do 
Ambriz, um pelotão de reconhecimento sofreu um encarniçado e rápido 
ataque. Ficaram feridos dois soldados, mas o inimigo foi localizado e o 
esquadrão pode reagir com êxito. [...]

Estes homens foram alvejados ainda dentro das viaturas sem que pudessem 
tomar qualquer posição de combate. O ataque veio realçar uma 
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característica destas operações tão valentemente enfrentadas pelos nossos 
soldados. Não é possível flagelar o inimigo sem sofrer primeiramente 
alguns reveses. Para localizar os atiradores inimigos é necessário aguentar o 
seu fogo e sofrer as primeiras baixas do combate [...].”90

Encontramos nestas linhas dois aspectos centrais que irão reaparecer ao longo da 

nossa análise. Em primeiro lugar, verificamos uma oposição entre as características 

morais do inimigo e as dos soldados portugueses. Se a característica moral do inimigo 

se revela, desde logo, na sua forma de ataque “encarniçado e rápido”, que impede os 

soldados portugueses de “tomar qualquer posição de combate” — subentendendo-se 

aqui uma forma “traiçoeira” de atacar — a característica moral dos militares 

portugueses reflecte-se na “valentia” com que enfrentam os ataques. As “primeiras 

baixas” e “reveses” que sofrem, são, como salienta a locução, “inevitáveis” para 

garantir o êxito. Reencontramos esta mensagem também na segunda parte da sequência, 

na descrição do trabalho do pelotão de engenharia que se expõe “com valentia ímpar ao 

fogo dos bandoleiros”. Na mesma passagem deparamos ainda com um outro aspecto 

chave para o entendimento do discurso não diegético, o esforço quase sobre-humano 

necessário para cumprir o objectivo: a desobstrução do caminho e o correspondente 

avanço da coluna é feito “à força de braço, num dispêndio de energias que gastava em 

poucas horas os homens mais robustos”.91 Tal como os feridos do primeiro ataque não 

foram em vão, também o esforço extraordinário aplicado na remoção das abatizes não 

foi inútil. No fim da sequência o narrador conclui: “Já de noite, o quartel de Kimbunde 

foi destruído.”92 

Reencontramos estes mesmos dois motivos — a inevitabilidade da exposição ao 

fogo inimigo e a aplicação de um esforço sobre-humano na remoção dos impedimentos 

—  na nona sequência: 

“Entretanto aos homens da engenharia completamente esgotados foi 
imposto descanso. Eles revezaram-se desde há horas. Mãos em sangue. Os 
seus camaradas substituíram-nos. Uma determinação heróica de progredir a 
todo o custo dominava a coluna.”93
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Nesta sequência, o autor da narração é confrontado com um problema de grande 

complexidade: como é que se pode explicar aos espectadores a ocorrência de uma 

vítima mortal, promovendo simultaneamente o apoio popular à acção militar do 

governo português em Angola? 

A cena da morte do Segundo Sargento Manuel de Sousa é introduzida por vários 

planos que mostram trincheiras ao longo da estrada, “meticulosamente construídas” 

pelo inimigo com a imagem de um embondeiro a atravessar o caminho, um obstáculo 

que devido à sua dimensão obriga a coluna a contorná-lo. A partir do plano 233 a 

narração fica suspensa, uma música jazz de ritmo lento, tocada por um baixo e 

instrumentos de sopro, salienta a morosidade do avanço criando ao mesmo tempo, 

devido ao contraste em relação às restantes músicas do filme um suspense dramático, 

repentinamente interrompido pela observação do narrador, “Tudo sucedeu 

repentinamente”,94 que transmite ao espectador a mesma surpresa sentida pelos próprios 

militares e que foi o factor responsável pela morte do oficial. Depois de relatar os 

acontecimentos, acompanhado por uma banda sonora composta por tambores, sopros e 

o som de metralhadoras, o narrador elogia o exemplo deste oficial: 

“Dera aos seus homens o exemplo da mais indómita bravura frente ao 
inimigo. Calma e friamente sempre os conduzia no bom combate. E no bom 
combate iriam mais tarde para sempre alguns dos seus homens dominados 
pelo exemplo herói do Chefe morto pela Pátria.”95

Tal como na segunda sequência, onde os soldados que permitiram a localização 

do inimigo aparecem feridos, também nesta cena é a morte de Manuel de Sousa que 

possibilita o sucesso por permitir um contra-ataque que obriga o inimigo “a debandar”, 

como salienta o narrador. Consequentemente, a sequência não termina com o luto pela 

morte do militar mas com a retaliação da artilharia, que ”explorou o sucesso 

bombardeando os possíveis itinerários de fuga” do inimigo e com imagens de um avião 

da Força Aérea que lança aos soldados agasalhos e calçado, contribuindo desta forma 

para o restabelecimento da normalidade no esquadrão. 

Através da análise das imagens da segunda e da nona sequências foi possível 
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identificar a forma encontrada pelos autores da locução para explicar as imagens de 

militares portugueses a sofrer — algumas de grande impacto emocional sobre o 

espectador devido ao uso de escalas de plano aproximadas, sobretudo quando 

projectadas em ecrãs de cinema. Na classificação dos eventos como exemplos para a 

“característica destas operações” que é a impossibilidade de “flagelar o inimigo sem 

sofrer primeiramente  alguns reveses” o discurso não-diegético trabalha com verdades 

putativas que vão ao encontro do espírito mártir do pensamento colectivo português. A 

ideia da indispensabilidade do sofrimento individual para o êxito do colectivo, por outro 

lado, faz com que as verdadeiras causas do sofrimento — erros na estratégia militar, má 

preparação dos soldados, a falta de reconhecimento aéreo prévio entre outros,— fiquem 

ocultadas. 

 III.5.2.2. O discurso diegético

Um dos elementos mais inovadores do documentário Nambuangongo - A Grande 

Arrancada e que, ainda hoje, contribui para a singularidade do filme é, certamente, o 

recurso ao registo do som  ambiente e dos depoimentos no próprio local. Inicialmente, a 

condução de entrevistas no próprio local nem sequer estava planeada, como nos 

explicou um dos repórteres, tendo apenas surgido no próprio momento: “Era a 

necessidade. Era a necessidade. Era sabermos coisas. Não podia ser de outra maneira”. 

Nessa altura, a gravação de som directo no mato era uma tarefa extremamente difícil. 

Devido ao volume do equipamento — o gravador era de bobine e para a gravação de 

som síncrono era necessária a utilização de uma câmara Arriflex 16 que necessitava de 

um tripé — “a tropa tinha que estar parada”.96 

Na verdade, no discurso diegético do filme estamos perante três modalidades 

discursivas distintas:  1) as palavras do repórter Neves da Costa;   2) a entrevista na sua 

forma clássica, constituída por perguntas e respostas;  3) o depoimento em forma de 

discurso de dois oficiais. Um destes é o depoimento do Capitão Rui Abrantes, a 
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primeira gravação de som síncrono do filme, elemento central da oitava sequência. O 

depoimento do oficial sucede após uma série de imagens de um jovem soldado ferido 

como elevado impacto psicológico devido à escala usada encontrando-se entre as 

imagens mais marcantes do filme. Se, até à oitava sequência, o papel dos dois repórteres 

da RTP se restringia ao de meros observadores sem qualquer intervenção activa nos 

acontecimentos retratados, esta situação muda a partir do plano 180, quando Neves da 

Costa entra em campo e se assume como um dos intervenientes no filme. Este introduz 

o depoimento do Capitão Abrantes com as seguintes palavras: 

“Senhores espectadores, a equipa do telejornal está a 80 km de 
Nambuangongo, integrada na coluna do esquadrão de cavalaria 149. Vamos 
ouvir algumas palavras do seu Capitão Rui Abrantes, comandante desta 
unidade.”97

Na sua apresentação, Neves da Costa dirige-se a um público invisível do qual é 

separado não só geográfica mas também temporalmente, uma vez que as imagens e as 

palavras gravadas nesse instante apenas semanas mais tarde seriam vistas e ouvidas pelo 

público. Identificando-se perante os espectadores, não através do seu nome mas através 

da sua função de membro da equipa do telejornal e através da referência à localização 

da sua equipa e da integração na coluna do esquadrão, credencia a sua própria 

competência para falar sobre os acontecimentos como também a do seu interlocutor, o 

capitão Rui Abrantes, que identifica como “comandante” da unidade. 

Em termos formais, a referência expressa do jornalista à integração da equipa da 

RTP “na coluna da esquadrão de cavalaria 149” apresenta os repórteres numa nova 

qualidade de interacção com os acontecimentos. O tradicional relacionamento narrador/

público tal como o conhecemos no filme Angola - Decisão de Continuar é abandonado. 

Este caracterizava-se por uma relação de três entidades, envolvidas no filme na 

constelação típica de «A fala a B sobre C». A constelação discursiva típica de 

Nambuangongo, porém, é uma constelação que, citando Bill Nichols, pode ser resumida 

como “I or We speak about us to you”.98 Com esta mudança de paradigma, o autor do 

filme elimina a tradicional separação entre o apresentador e as personagens 
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apresentadas e estabelece uma relação de comunhão. “Ao falar de um «nós» que inclui 

o autor do filme, este tipo de filme alcança um grau de intimidade que pode ser muito 

cativante”99, como salienta este autor. 

O próprio depoimento de Rui Abrantes, — que acolhe de bom grado a ideia de 

falar para um público invisível —, comporta dois aspectos relevantes. Por um lado, 

elogia o público que compreende “perfeitamente” a missão dos militares, assim como o 

trabalho da equipa da RTP e dos civis que acompanham os soldados. Por outro lado, 

exprime perante a câmara a sua confiança no êxito da campanha e a convicção que, 

depois da chegada a Nambuangongo, a coluna irá “içar uma bandeira portuguesa 

[...]”.100

Se o discurso do capitão Abrantes é um discurso fluído, pronunciado por alguém 

habituado a falar em público, os depoimentos dos soldados nos planos 203 e 271 

resultam de perguntas concretas que lhes são colocadas no meio das suas actividades. 

Mas enquanto a tentativa de entrevistar um soldado negro a remover as abatizes fica 

suspensa após uma única pergunta, presumivelmente por causa da situação de combate 

em que foi filmada, a segunda tentativa, a entrevista do soldado Mouraria, ocorre num 

ambiente aparentemente tranquilo, de um acampamento onde este é tratado junto com 

os outros feridos. Neves da Costa inicia a entrevista com as seguintes palavras: 

“Vamos conversar aqui com o soldado 169, um dos feridos, o popular 
Mouraria. Oh Mouraria, 169. Você vai falar para a Rádio Televisão 
Portuguesa. Foi apanhado um bocado de surpresa? No entanto, conte-nos 
como foi, faça o favor”.101

Após o relato detalhado do evento e dos ferimentos sofridos segue-se um curto 

diálogo entre ambos: 

“Você está bem disposto! “ - “Eu estou sempre bem disposto. E disposto 
para ir para a frente também.” - Muito bem. Sim Senhor.”102

Se o objectivo principal da entrevista ao soldado Mouraria era a documentação da 
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boa disposição e da vontade de alcançar o objectivo da operação militar, a função da 

entrevista com o médico, que estava a assistir os soldados, era a confirmação do bom 

estado de saúde dos militares. 

“Estes dois feridos, são mais dois homens a juntar aos tantos que já temos. 
Andam à volta dos 16 ou 18. Felizmente são feridos sem gravidade aos 
quais tenho prestado, dentro do possível, os primeiros socorros 
desinfectando e retirando os estilhaços. Todos, numa maneira geral, são 
feridos sem gravidade, alguns dos quais foi necessário evacuar mas não há 
nenhum em perigo de vida.”103

Apesar de o médico afirmar o bem-estar dos soldados em geral, sobressaem das 

suas palavras três juízos de valor que merecem ser destacados: 1.º o esquadrão já conta 

com muitos ferido, uma vez que são “mais dois homens a juntar aos tantos que já 

temos”104, 2.º a sua capacidade de assistência médica é limitada “aos quais tenho 

prestado dentro do possível” [destacado, A.S.] e 3.º ao contrário do que diz, houve 

feridos graves porque houve necessidade de evacuação.

O depoimento mais extenso de todo o filme é o discurso do Tenente-Coronel 

Maçanita, comandante do primeiro batalhão a chegar a Nambuangongo que com uma 

duração total de 288 segundos ocupa mais de metade da sequência.105 As afirmações do 

Tenente-Coronel, oficial introduzido por Neves da Costa, como o “comandante do 

batalhão 96 que ocupou ontem à tarde tão valentemente Nambuangongo” englobam três 

aspectos distintos: por um lado, Maçanita elogia o comportamento dos seus soldados, 

por outro, faz uma apologia clara da filosofia colonial estadonovista. Aproveitando a 

oportunidade de poder falar para os lares portugueses, reafirma, logo no princípio do 

discurso, a ideologia da unidade nacional, quando apela “a todos os bons portugueses da 

metrópole, das ilhas adjacentes e das províncias do Ultramar” a juntarem os esforços 

para que “em Angola volte a reinar a paz e que Angola continuará a ser portuguesa e 
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bem portuguesa”106. Para justificar o seu apelo, recorre a um dos tradicionais pilares da 

filosofia colonialista portuguesa, o conceito da herança sagrada: 

“Os nossos antepassados deixaram-nos uma herança. Portanto cabe a nós, 
deixar também aos nossos filhos, aos nossos netos, a mesma herança.”107 

Finalmente, chama a atenção dos portugueses para o facto de a acção militar ter o 

apoio divino com uma referência especial à imagem de Maria, que, “coisa milagrosa”, 

tinha sido encontrada pelo seu batalhão “absolutamente intacto”, no meio dos destroços 

da igreja de Nambuangongo”, o que interpreta como um bom augúrio para o 

batalhão.108

 III.5.2.3. Comparação dos discursos não diegético e diegético

Uma comparação dos discursos não-diegético e diegético revela que as 

mensagens de ambos não se repetem mas antes se complementam. Se a voz do locutor 

invisível destaca as qualidades morais como uma das principais diferenças entre os 

militares portugueses e o inimigo, num confronto em que o valente soldado português 

enfrentava um inimigo «traiçoeiro», os depoimentos gravados no local exprimem a 

convicção no êxito da missão e a boa motivação dos militares. No entanto, ambos os 

tipos de discurso convergem num ponto comum: o do esforço investido por cada um 

dos militares, esforço quase sobre-humano — que no caso extremo se traduz na própria 

morte — indispensável para o bom sucesso da missão. Por outras palavras, ambos 

reforçam mutuamente a indispensabilidade do sofrimento individual para a vitória do 

colectivo. 

Apesar de Neves da Costa e Serra Fernandes criticarem, hoje em dia, a duração 

do depoimento do Coronel Maçanita por ser demasiado longa, na altura da montagem 

do filme, as palavras não sofreram qualquer corte. O discurso do «herói de 
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Nambuangongo» resume as principais mensagens propagandísticas do filme. O seu 

apelo a um esforço de “abnegação, de espírito de sacrifico e de valentia”109 por parte de 

toda a população portuguesa e a um patriotismo que, antes de mais nada, é um 

patriotismo imperial originado na herança colonial, é simultaneamente a mensagem de 

todo o filme. Da mesma forma, reitera a importância do cumprimento da missão quando 

fala no “prazer extraordinário do objectivo conquistado” aquando da chegada a 

Nambuangongo, documentado nos grandes planos das caras dos soldados inseridos ao 

longo do discurso. Em termos de mensagem propagandística, o levantamento da 

bandeira portuguesa na igreja de Nambuangongo, retratado nos últimos planos do filme, 

cerimónia patriótica e simultaneamente recompensa suprema pelos sofrimentos 

padecidos durante a campanha, não só simboliza a “vitória final” , como frisou Serras 

Fernandes na entrevista que nos foi concedida, mas também o fim de destruição e caos 

causados pelos ataques independentistas de Fevereiro e Março de 1961 e o regresso à 

ordem garantida pelo sistema colonial português.

 III.5.3. Produção e recepção da obra

Quando os repórteres Neves da Costa e Serras Fernandes chegaram a Angola em 

Julho de 1961, a ordem que tinham recebido era a de dar seguimento ao trabalho da 

equipa da RTP constituída por Horácio Caio e António Silva, ambos psicologicamente 

afectados na sequência das  filmagens dos morticínios.110A intenção de acompanhar os 

militares no mato acabou por se tornar mais difícil do que imaginado, uma vez que as 

Forças Armadas tinham emitido uma directriz do Comando que impedia a entrada de 

jornalistas nas equipas. O ingresso no esquadrão 149 foi feito sem qualquer autorização 

prévia por parte das Forças Armadas. Através de contactos pessoais com um fornecedor 

do quartel, os jornalistas chegaram a saber que o esquadrão ia partir e simplesmente 

juntaram-se a ele. Assim, acabaram por acompanhar a acção do batalhão ao longo de 
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trinta dias, vivendo sob as mesmas condições dos soldados: sem camas, sem casa de 

banho, sem papel higiénico,  comida quente, sendo alvo de ataques diários. Sabendo que 

não havia maneira de voltar para trás, os dois repórteres dedicavam-se exclusivamente à 

sua profissão: enquanto Serras Fernandes filmava, Neves da Costa escrevia os seus 

textos. Só depois do regresso a Luanda o material filmado foi transportado para Lisboa, 

com a excepção de seis bobines enviadas já durante a campanha por via de um avião de 

fornecimentos. 

Na altura, as reportagens dos dois jornalistas, repetidamente exibidas no 

Telejornal da RTP, foram um êxito junto do público, devido à sua novidade. Nunca 

antes tinha havido reportagens deste género na televisão portuguesa. Quatro anos mais 

tarde, Neves da Costa acabava por fazer uma nova montagem dos materiais, na qual 

incluía alguns planos cortados pela censura em 1961, nomeadamente a cena da morte do 

Segundo Sargento Sousa, imagens na altura consideradas demasiado violentas para 

serem exibidas. Para os próprios repórteres, este episódio dramático tinha um impacto 

emocional especial, não só pela relação de amizade mas também pelo facto de ter sido o 

próprio Serras Fernandes, que na altura do ataque acompanhava o oficial, a tê-lo 

carregado às costas para junto dos seus camaradas. 

Completado com uma nova narração, o documentário foi estreado na sala de 

teatro do S.N.I., sob o título Nambuangongo - A Grande Arrancada, no âmbito da 

quarta sessão do ciclo de filmes O Ultramar e o Cinema. O evento, organizado pela 

Comissão Ultramarina da Liga dos Antigos Graduados da Mocidade Portuguesa, foi 

iniciado por discursos do crítico de cinema Luís de Pina e do presidente da Comissão 

Ultramarina da LA.G., Baltazar Rebelo de Sousa. Os pontos altos foram a entrega de 

uma placa de homenagem a vários repórteres da RTP que deram cobertura televisiva às 

actividades bélicas em Angola, entre eles a dupla Neves da Costa e Serras Fernandes e 

uma cerimónia de homenagem a alguns elementos do esquadrão n.º 149, entre eles o 

capitão Rui Abrantes “que fez vibrar de entusiasmo toda a assistência”.111 
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III.6. A mensagem de propaganda difundida pelas duas obras

 III.6.1. Documentário e propaganda

É difícil encontrar melhor fórmula para resumir a relação complexa entre o 

documentário e a propaganda do que a de Richard Kilborn e John Izod quando 

constatam:

“Like it or not, then, the documentary  is an instrument of propaganda for 
ways of ‘seeing as', for guiding or encouraging audiences into accepting 
the views being propounded.”112

Na raiz da questão encontra-se mais uma vez a aura de autenticidade atribuída ao 

documentário, o truth claim que o define e que o torna tão apetecível para qualquer tipo 

de propaganda. Mas, esta aura de autenticidade, alcançada pelo documentário de 

propaganda por meio da utilização de imagens reais, nunca é mais do que uma 

autenticidade potencialmente distorcida, como adverte Manfred Hattendorf; não é mais 

senão “o resultado de estratégias fílmicas de persuasão”.113O objecto deste capítulo é 

identificar essas estratégias e os factos, conhecidos na altura, que foram distorcidos. Em 

outras palavras, quais foram os eventos apresentados que deixaram de ter uma função 

meramente informativa, para desenvolver uma função manipulativa, i.e. 

propagandística.

A propaganda em causa é uma propaganda produzida em benefício de um 

governo em situação de guerra. Na verdade, a propaganda é um “filho da guerra”, como 

escreveu Sidney Rogerson já em 1938, poucos meses antes do início da Segunda Guerra 

Mundial.114 Mas a utilização do meio fílmico para fins de propaganda política remonta à 
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112  Richard Kilborn e John Izod, Confronting Reality. An Introduction to Television Documentary, 
Manchester, New York, Manchester University Press, 1997, p. 54.

113  Manfred Hattendorf, Dokumentarfilm und Authentizität. Ästhetik und Pragmatik einer Gattung, 
Konstanz, UVK Medien, 1999, p. 30.

114 Sidney Rogerson, Propaganda in the next War, London, Geoffrey Bless, 1938, p. 9.



guerra Hispano-Americana (1898), tendo sido, no entanto, aperfeiçoada ao longo da 

Primeira Guerra Mundial115, numa altura em que tanto a Grã-Bretanha como a 

Alemanha financiavam instituições próprias para a produção de filmes de propaganda. 

O termo remonta à Congregatio de Propaganda Fide (Congregação para 

Propagação da Fé), uma organização de cardeais católicos fundada em 1622 com a 

tarefa expressa de expandir territorialmente o Cristianismo. Mas enquanto a 

Enciclopédia Portuguesa, na sua edição de 1945, define o termo em sintonia com a sua 

concepção original, ou seja como “acção de propagar ideias, princípios, conhecimentos 

teorias; divulgação, evangelização”, nos países democráticos ocidentais a palavra 

reveste-se de conotações negativas. Por regra, é entendida como sinónimo de tentativa 

de manipulação de opiniões, crenças ou atitudes dos destinatários. 

Um segundo auge na história da propaganda foram os anos da Segunda Guerra 

Mundial. Jo Fox identifica na propaganda inglesa dessa altura três aspectos centrais: em 

primeiro lugar, a definição de um inimigo cuja imagem servia por um lado como “alvo 

para a raiva e culpa” e por outro para “cristalizar a nação no seu objectivo e no seu 

apoio para uma guerra justa”; em segundo lugar, a criação de uma “imagem-espelho” da 

vítima, no sentido de uma oposição entre a “vítima heróica” e o inimigo. Deste modo, 

valores positivos, tais como inocência, humanidade, pacifismo, civismo, actuação justa 

e moralidade eram reservados para o próprio lado, enquanto o inimigo era apresentado 

como bárbaro, fanático, cruel, impiedoso, herege e mau. Finalmente, a imagem do 

inimigo, assim criada, permitia por um lado justificar o conflito e as perdas sofridas, 

como, por outro, convencer a população da iminência da vitória final.116 
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115 Barsam, Richard Meran,  Nonfiction Film. A Critical History. Revised and Expanded, Bloomington and 
Indianapolis, Indiana University Press, 1992, p. 41.

116  Jo Fox, Film Propaganda in Britain and Nazi Germany World War II Cinema, Oxford, New York, 
Berg, 2007, p. 136.



!
 III.6.2. Angola - Decisão de Continuar e Nambuangongo - A Grande 
Arrancada como filmes de propaganda

Quando procuramos estes aspectos nos filmes Angola - Decisão de Continuar e 

Nambuangongo - A Grande Arrancada acabamos por os reencontrar a todos. Ambos os 

filmes apresentam o mesmo tipo de difamação metódica do inimigo. Enquanto os 

responsáveis pelos massacres de Março de 1961, o “mais selvagem genocídio dos 

tempos modernos”117, nunca são referidos como adversários de um conflito mas como 

“criminosos” (Decisão de Continuar, «versão SNI»)118, hordas de selvagens (Decisão 

de Continuar, «versão RTP»)119 ou “hordas terroristas” (Nambuangongo)120, os soldados 

portugueses aparecem sempre como ordenados e disciplinados, tal como se vê, de forma 

sintomática, nas imagens da parada militar em Luanda (Angola - Decisão de Continuar) 

ou das marchas em formação durante as cerimónias de levantamento da bandeira 

nacional em Zala e Nambuango (Nambuangongo). Ao contrário dos militares 

portugueses, o inimigo não tem visibilidade física, nem sequer existe como prisioneiro, 

o tradicional símbolo da vitória. O facto de não ter corpo, de não possuir traços 

humanos, salienta a sua característica de “não fazer parte da humanidade”, motivo que 

reaparece nas referências à violência dos massacres de Março de 1961. O único 

momento em que o inimigo tem rosto é no plano da fotografia de dois alegados 

“terroristas”, no documentário Angola - Decisão de Continuar, destinada a provar a 

alegada origem estrangeira dos ataques. A guerra combatida pelo inimigo, é uma 

«guerra cobarde», conduzida a partir de esconderijos na floresta ou no capim 

impenetráveis e através de emboscadas e do uso de uma das armas mais traicoeiras da 

altura, a mina anti-pessoal. O tipo de guerra e as armas que utiliza permitem-lhe 

esquivar-se a um combate verdadeiro. Ao mesmo tempo, explicam o porquê das baixas 

do lado português.
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117 Angola - Decisão de Continuar, «Versão SNI», pl. 56.
118 Idem, pl. 159.
119 Angola - Decisão de Continuar, «Versão RTP», p. 1.
120 Nambuangongo, pl 143.



Apesar de todas estas adversidades, a vitória portuguesa nesta luta contra as 

“forças do mal”121, como o jornal O Século resume o conteúdo do documentário Angola 

- Decisão de Continuar, está garantida devido a dois factores: uma melhor preparação 

disciplinar e material dos militares portugueses e a sua superioridade ética e moral. 

Assim, enquanto o inimigo dispõe apenas de armamento artesanal e primitivo como 

minas, canhangulos, catanas e machados — como documentam os planos 99 a 104 de 

Angola - Decisão de Continuar o equipamento dos soldados portugueses conta com 

metralhadoras, meios de comunicação modernos, viaturas armadas, artilharia pesada e 

aviões. A «guerra cobarde» do inimigo é combatida pelo «heroísmo» e pela «bravura» 

dos militares e dos colonos portugueses, garantia da vitória final. São eles quem 

combate “por uma causa justa”122, são eles quem impede “que estes crimes não 

ficassem sem castigo, (...) que violências desta natureza não sejam mais possíveis entre 

os homens”123, e quem defendem, ao mesmo tempo, a defesa da essência da civilização 

cristã contra “hordas de selvagens”.124  A sua luta contra as “forças do mal” é um 

objectivo digno do derradeiro «sacrifício», ou seja do «sangue das suas veias», tal como 

exigido por Salazar125  no seu discurso Portugal e a campanha anticolonialista, parte 

integrante do documentário Angola - Decisão de Continuar. O espírito de heroísmo e 

sacrifício, responsáveis ao longo da história colonial portuguesa de Angola pela 

transformação das terras alegadamente desertas no paraíso apresentado nas imagens 

iniciais deste filme, é o mesmo que move os militares e a população local na defesa das 

mesmas contra a «barbárie». Se em Angola - Decisão de Continuar o termo «sacrifício» 

é a palavra de ordem — não é por acaso que consta de cada um dos três discursos de 

Salazar reproduzidos pelo filme126  — em Nambuangongo - A Grande Arrancada, a 

palavra é transposta em prática. Para além de ser referido várias vezes de forma 

expressa, o termo vislumbra-se, de forma contínua, tanto no discurso diegético como na 
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121«O Chefe do Estado no S.N.I.», in O Século, 9/8/1961, p. 12.
122 Angola - Decisão de Continuar, «Versão SNI», pls. 117 e 153.
123 Idem, pl. 86-87. 
124 Angola - Decisão de Continuar, «Versão RTP», guião, p. 1.
125  António Oliveira de Salazar, O Ultramar Português e a ONU. Discurso proferido na sessão 

extraordinária da Assembleia Nacional, em 30 de Junho de 1961, Discursos e Notas Politicas. VI – 
1959-1966, Coimbra, Coimbra Editora Lda.,  1967p.  107 ou Angola - Decisão de Continuar,  «Versão 
SNI», pl. 223.

126 «Versão SNI», pls. 114, 215, 220.



locução do narrador invisível. Na verdade, o locutor, ao resumir o objectivo da operação 

Viriato no ínício da primeira sequência, reafirmava a sua proeminência: 

“As ordens precisas do centro das operações N.º 3, (...), indicavam como 
indispensável a ocupação a todo o custo [destaque A.S.] das povoações de 
Zala e Nambuangongo”127. 

A “ocupação a todo o custo” visualmente reflectida sobretudo na desobstrução do 

caminho, feita em regra por mão humana, traduz-se na nona sequência do filme na 

observação do comentador “Eles revezaram-se desde há horas. Mãos em sangue128 

[destaque A.S]” uma metáfora que nos remete, desde logo, às chagas de Cristo, indícios 

visuais do sacrifício extremo destinado à salvação da humanidade. A apoteose da 

ideologia colonial do Estado Novo é a cena da morte do Segundo Sargento Manuel de 

Sousa, o “exemplo herói do Chefe morto para a Pátria”.129  No entanto, apesar da sua 

disposição ao sacrifício e à abnegação, os soldados não são retratados nas imagens 

como máquinas de guerra insensíveis, mas seres humanos que, nos curtos intervalos 

entre os combates, nos “idílios de campismo” como Kracauer baptizava as cenas de 

descanso retratadas nos filmes de propaganda nazi130, cuidam do seu aspecto físico, 

lavam a sua roupa, fazem a barba, sorriem para a câmara e recordam os entes queridos 

deixados na hora da despedida. Que o seu esforço não é em vão, mostram-nos as 

sequências finais de Nambuangongo e da «versão RTP» de Decisão de Continuar. 

Ambos acabam com a documentação da vitória final, simbolizada, no primeiro caso, 

pelo levantamento das bandeiras portuguesas em Zala e Nambuangongo, “redutos 

julgados inexpugnáveis de toda a organização militar e logística do inimigo”131, ou, no 

segundo, com o regresso das “populações autóctones” 132 às suas terras e a entrega das 

armas às autoridades portuguesas.

Em Nambuangongo - A Grande Arrancada, a mensagem propagandística, porém, 
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127 Nambuangongo, pl. 36-38.
128 Idem, pl. 194. 
129 Idem, pl. 245.
130  Siegfried Kracauer, «Propaganda and the Nazi War Film. Supplement», in From Caligari to Hitler.  A 

psycological history of the German Film, Princeton,  Princeton University Press, 1971, p. 283.
131 Nambuangongo, pl. 41.
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vai mais longe ainda. Tal como referimos inicialmente, este documentário apresenta a 

estrutura narrativa de um Travelogue. No entanto, a viagem do esquadrão 149 não é 

uma viagem de lazer para locais exóticos, temática típica deste tipo de documentários, 

mas a execução de uma missão militar: “a ocupação a todo o custo das povoações de 

Zala e Nambuangongo”133. Apesar de a macroestrutura do filme reflectir as três secções 

caraterísticas de um Travelogue, ou seja partida, percurso e chegada, a sua micro-

estrutura, organizada aparentemente de forma cronológica mas simultaneamente de 

forma temática, é mais parecida com uma espécie de coming-of-age, a variante 

cinematográfica do Bildungsroman, género literário que lidava com o processo de 

crescimento psicológico e moral do protagonista, no nosso caso o dos soldados 

portugueses. Encontramos este pensamento claramente expresso no já referido discurso 

final do Tenente-Coronel Maçanita: 

“Nós viemos para cá caloiros, mas as circunstâncias de cá ensinaram-nos a 
combater. E de facto, os meus rapazes têm dado as provas bastantes de que 
têm sabido combater e de tal forma que em todas as acções em que eles 
entraram temos afirmado bem alto o nome de Portugal.”134

Na verdade, Nambuangongo - A Grande Arrancada não só retrata uma campanha 

militar considerada por alguns autores como “símbolo do volte-face português em 

relação aos acontecimentos de Fevereiro /Março (e depois) de 1961”135  como também o 

baptismo de fogo de uma geração de jovens portugueses vindos da metrópole e a sua 

evolução de «caloiros» mal preparados para «verdadeiros veteranos», como se refere o 

narrador à actuação dos militares perante uma emboscada.136  Este motivo da 

aprendizagem e do aperfeiçoamento é reforçado na repetida aplicação da figura 

estilística da prolepse como, por exemplo, na segunda sequência, quando o narrador 

prognostica, referindo-se ao tratamento dos primeiros feridos: “A reacção indicada dos 

nossos soldados contra esta intimidade táctica e dramática, por vezes necessitou de uma 

preparação psicológica especial que os homens do esquadrão 149 haveriam de possuir 
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mais tarde em alto grau”137, ou na cena da morte do Segundo Sargento Manuel de 

Sousa, onde prevê que “no bom combate iriam, mais tarde, para sempre, alguns dos 

seus homens dominados pelo exemplo herói do chefe morto pela Pátria.”138 O baptismo 

de fogo que forja a aprendizagem da defesa do Império colonial é a concretização das 

palavras de Salazar, pronunciadas na Assembleia Nacional em Novembro de 1960, ou 

seja três meses antes da eclosão das hostilidades, e extensamente citado em Angola  - 

Decisão de Continuar: 

“Esta nova tarefa cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado 
à geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. [...] 
Esta é a nossa sina, isto é a missão da nossa vida, que não se há de 
amaldiçoar mas bem dizer pela sua elevação e nobreza.”139 

A defesa do Império Colonial, como missão da vida de uma geração de 

portugueses, é igualmente um dos tópicos centrais do dramático apelo patriótico do 

Coronel Maçanita. A partir de Nambuangongo, do local da «vitória», Maçanita apelou 

a todos os Portugueses a seguirem o exemplo dos seus soldados e cumprirem o seu 

dever histórico de empreenderem todos os esforços necessários, de modo que “Angola 

continuará a ser portuguesa e bem Portuguesa.”140  Justifica o seu apelo recorrendo a 

um dos principais conceitos da propaganda colonial: 

“Os nossos antepassados deixaram-nos uma herança. Portanto, cabe a nós, 
deixar também aos nossos filhos, aos nossos netos, a mesma herança.”141

O conceito da «herança sagrada», apesar de ser referido por Salazar por várias 
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ocasiões142, não é uma criação da propaganda colonial do Estado Novo. A ideia da 

obrigação de cada geração de portugueses de entregar à geração seguinte o mesmo 

império colonial, tal como lhe foi entregue pelas gerações anteriores, data do século 

XIX tendo alcançado um “predomínio avassalador” no contexto do ultimato inglês a 11 

de Janeiro de 1890.143 “Doravante, o domínio colonial era intangível”, explica Valentim 

Alexandre,144  não só na forma do abandono total das colónias como também “de 

qualquer parcela de território em particular, por mais difícil que se afigurasse a sua 

exploração.”145 Do século XIX data um outro mito colonial, identificado pelo mesmo 

autor e igualmente importante: o mito do Eldorado, a “crença inabalável na riqueza das 

colónias de África”, uma ideia que transparece sobretudo na sequência inicial da 

«versão SNI» de Angola - Decisão de Continuar quando o narrador, sobre as imagens 

dos grandes empreendimentos industriais, caracteriza Angola como “terra de recursos 

infindáveis, da riqueza latente em cada rincão”.146

-205-

142  Por exemplo nos discursos: “O Ultramar Português e a ONU” e “Portugal e a campanha 
anticolonialista”,  ambos partes essenciais do documentário Angola - Decisão de Continuar.  Enquanto 
no primeiro o presidente do Conselho justifica a sua decisão da continuação da presença portuguesa em 
África com o passado de uma nação, em cuja essência estava a disposição de “custear com pesados 
sacrifícios a herança que do passado lhe ficou”, fala em “Portugal e a campanha anticolonialista”, da 
Nação portuguesa como “uma herança sagrada” cuja integridade não poderia ser “sacrificada a ódios, 
compromissos, ambições insatisfeitas”137 Cf. António Oliveira de Salazar, «O Ultramar Português e a 
ONU. Discurso proferido na sessão extraordinária da Assembleia Nacional,  em 30 de Junho de 1961», 
in Discursos e Notas Politicas. VI – 1959-1966,  Coimbra, Coimbra Editora Lda., 1967, p.  112; Cf. 
também Angola. Decisão de Continuar. Versão RTP. Guião, Portugal, 1961 p. 144.
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144 Idem, p. 117.
145 Idem, p. 44.
146 Decisão de Continuar, Versão SNI, pl. 19.



III.7. Conclusão

Os dois documentários, Angola - Decisão de Continuar e Nambuangongo - A 

Grande Arrancada, são exemplos ímpares na produção audiovisual sobre o início da 

Guerra Colonial em Angola. Devido às particularidades da sua produção, no caso do 

primeiro, a existência de duas locuções distintas sobre imagens idênticas e, no caso do 

segundo, o recurso à gravação de som no decorrer da própria acção militar — com 

todos os perigos implícitos — permite-nos enfrentá-los como fontes complementares 

para um melhor entendimento da propaganda do Estado Novo na sequência dos eventos 

dramáticos de 1961. O objectivo da análise destes dois documentários foi, para além de 

estudar os seus aspectos formais, entender a forma como ambos fazem uso da 

componente visual para apoiar o discurso verbal e identificar as principais mensagens 

de propaganda que o regime pretendia difundir. 

Em termos formais, as diferenças que separam os dois documentários são 

notáveis. Enquanto Angola - Decisão de Continuar é um filme de compilação, realizado 

nos estúdios da RTP a partir de materiais visuais de diversas origens — o chamado 

«material de arquivo», as imagens usadas pelo realizador de Nambuangongo, José 

Manuel Neves da Costa, foram filmadas pelo seu operador de câmara José Serras 

Fernandes ou por ele próprio, ambos directamente envolvidos nos próprios 

acontecimentos. Qual é, então, a função das imagens em ambos os filmes? 

 No caso de Angola - Decisão de Continuar, um filme que conta até com duas 

locuções diferentes colocadas sobre as mesmas imagens, a função das imagens é 

claramente a de servir de base ao discurso verbal, ilustrando-o, mesmo se, tal como 

vimos, as imagens às vezes, não só não correspondem ao discurso verbal como até o 

desmentem. Apesar de em Nambuangongo as imagens terem igualmente uma função 

ilustrativa, existe, neste filme, uma diferença fundamental: devido ao envolvimento 

pessoal do autor do discurso verbal nos acontecimentos, ocorre uma inversão, no 

sentido do discurso visual dominar o discurso verbal, algo que se manifesta tanto nos 
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planos com recurso ao discurso diegético, ou seja, as filmagens de depoimentos de 

pessoas envolvidas na acção, feitas no próprio lugar e no próprio momento, como no 

discurso não-diegético, ou seja, a narração que ajuda o espectador a entender o que a 

imagem mostra ou pretende mostrar. 

A razão para a produção de filmes como Angola - Decisão de Continuar ou 

Nambuangongo - A Grande Arrancada era principalmente, como explica Vasco Hogan 

Teves, a de fomentar a adesão da população portuguesa às acções militares em Angola, 

algo apenas alcançável quando se conseguisse convencê-la “de que realmente se estava 

a defender Portugal”147. O caminho escolhido por ambos os filmes é a utilização de 

imagens com alto impacto emocional, reforçado por via de uma montagem contrastiva/

choque. Ao choque entre as sequências iniciais de Angola - Decisão de Continuar, onde 

uma Angola próspera e idílica colide com as imagens de luto e de devastação, 

correspondem em Nambuangongo - A Grande Arrancada à oposição entre as imagens 

dos soldados feridos ou mortos e as recorrentes cenas de descanso, alegria e 

camaradagem. 

Não devemos esquecer, no entanto, que, apesar das imagens de ambos os filmes 

terem sido captadas com uma distância de poucas semanas, a conclusão dos mesmos 

data de dois períodos totalmente diferentes. O documentário de Vasco Hogan Teves, 

Angola - Decisão de Continuar, produzido como encomenda do Secretariado de 

Propaganda Nacional, foi terminado exactamente na altura em que Neves da Costa e 

Serras Fernandes filmaram as imagens que que figuram em Nambuangongo, imagens 

que apenas quatro anos mais tarde iriam ser compiladas na obra hoje conhecida por 

Nambuangongo - A Grande Arrancada. Estreados no mesmo local, na sala de cinema 

do SNI no Palácio Foz, em cerimónias que celebravam o regime e as suas instituições, 

as mensagens propagandísticas promovidas por ambos revestem correspondências 

significantes que nos permitem uma reflexão mais profunda sobre a propaganda 

colonial do regime salazarista e o seu enquadramento dentro da linha do pensamento 

colonial português. 

Enquanto a «versão SNI» do documentário Angola - Decisão de Continuar surge 

como reflexo da mudança do paradigma colonial oficial, da existência de um império 
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colonial para uma nação unida, pluricontinental e multirracial, a «versão RTP» radicava 

numa clara linha imperial do colonialismo português, assente na convicção plena da 

alegada inferioridade da “raça negra”.148 A sequência que melhor ilustra esta diferença 

paradigmática é a do cortejo fúnebre dos polícias mortos nos ataques de Fevereiro de 

1961. As mesmas imagens que no discurso verbal da «versão SNI» servem para 

enaltecer o conceito da «unidade nacional» (“brancos e negros honraram os sete heróis 

da polícia móvel da capital angolana tributando-lhe a derradeira homenagem que se 

traduziu a um acto de patriótica união”149), cumprem na «versão RTP», a função, de 

mostrar a guerra em Angola como a luta de um mundo de «paz» e «trabalho» contra o 

da « selvajaria» e da «barbaridade», ou seja como mais um episódio na guerra eterna 

entre as forças do bem e do mal, motivo típico da generalidade de filmes de 

propaganda.150  

Nesta espécie de Kulturkampf há um grupo que está no foco da  mensagem 

propagandística da versão RTP: os colonos portugueses. Se em tempos de paz o seu 

espírito de (citações?) «heroicidade» e «sacrifício» se traduzia em trabalho, em tempos 

de guerra o mesmo espírito ganhava a dimensão do martírio. Consequentemente, a 

cidade de Luanda não é referida apenas como a capital de “um território em paz” mas 

também como “a capital da terra mártir de Angola”.151  A superioridade humana  

manifesta-se finalmente na disponibilidade da população branca e da administração 

branca em aceitar o regresso dos africanos arrependidos ao domínio colonial português, 

o regresso daqueles “que porventura colaboraram com os terroristas, numa fraqueza 

momentânea”.152 A parábola do filho pródigo que está na base desta encenação, — aliás 

um motivo recorrente nos filmes portugueses sobre a Guerra Colonial produzidos ao 

longo dos anos sessenta — serve em primeiro lugar para enaltecer mais uma vez a 

superioridade da civilização ocidental e o humanismo do sistema colonial português. Ao 
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148 O próprio Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, caracterizava em discurso proferido na 
I.ª Conferência dos Governadores Coloniais o papel civilizador de Portugal em relação às «populações 
indígenas» como a protecção “das raças inferiores”. Cit. idem, p. 367.

149 Angola - Decisão de Continuar, «Versão SNI», pl. 47.

150! Cf. aqui a análise Siegried Kracauer feita em relação aos filmes da propaganda nazi: Siegfried 
Kracauer, «Propaganda and the Nazi War Film. Supplement», From Caligari to Hitler. A psycological 
history of the German Film, Princeton, Princeton University Press, 1971, p. 291.

151! «Versão RTP», Guião, p. 3.

152! Idem, p. 8.



mesmo tempo reflecte a natureza do tipo de colonialismo idealizado na «versão RTP»: 

um sistema colonial paternalista baseado na ideia da subjugação voluntária do africano 

ao poder branco, por ter alegadamente reconhecido a sua inferioridade perante a 

civilização ocidental, simbolizado pela rendição de “povos inteiros” e pela entrega das 

armas “às autoridades” bem como pela afirmação da “sua fidelidade à bandeira verde-

rubra das quinas.”153 

Vasco Hogan Teves explicou, na entrevista que nos concedeu, que a função dos 

jornais, da rádio e da RTP na altura era não só de promover a adesão da população às 

acções militares em África, como “dar de vez em quando uma espécie de balões de 

oxigénio quando havia acontecimentos de que se poderia tirar proveito, 

Nambuangongo, Pedra Verde, acontecimentos que falassem ao patriotismo”.154  A 

«versão RTP» de Angola - Decisão de Continuar fazia exactamente isto. Enquanto as 

imagens iniciais do filme elogiavam a obra colonizadora portuguesa, as imagens das 

vitórias militares simbolizadas pelas imagens da recolocação da bandeira portuguesa em 

Nambuangongo e Pedra Verde criaram o «oxigénio» pretendido. Por fim, não nos 

podemos esquecer de que a emissão desta versão do documentário, a 27 de Dezembro 

de 1961, se realizou em plena crise da invasão de Goa pelas tropas da União Indiana. 

Tal como sabemos hoje, a opção estratégica do governo de Salazar era apostar no 

«sacrifício» dos militares portugueses ali estacionados. Mantendo um número 

considerável de militares em Goa, Salazar queria obrigar o agressor indiano ao 

lançamento de uma ofensiva de grandes dimensões, convencido de que um grande 

número de vítimas portuguesas provocaria uma viragem da opinião pública mundial a 

favor da causa portuguesa. Naturalmente, a peça-chave deste cálculo era o espírito de 

mártir por parte dos militares portugueses, como revelava o próprio Presidente do 

Conselho: 

“Era para mim horrível pensar que isso podia significar o sacrifício total, mas eu 
recomendava e esperava esse sacrifício como o maior serviço que podia ser 
prestado ao futuro da Nação”155. 
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153! Idem, p. 9.
154 «Entrevista com Vasco Hogan Teves».
155  António Oliveira de Salazar, «Invasão e Ocupação de Goa pela União Indiana. Discurso pronunciado 

na sessão da Assembleia Nacional de 3 de Janeiro de 1962», in Discursos e Notas Politicas.  VI – 
1959-1966, Coimbra, Coimbra Editora Lda., 1962, p. 203.



A glorificação do sacrifício pessoal a favor da Nação, principal mensagem das 

duas versões de Angola. Decisão de Contiunar e de Nambuangongo era um tópico 

central na propaganda da guerra colonial e no contexto em que a invasão de Goa 

dominava. Nessa altura, o Diário de Notícias publicava uma série de artigos em que 

elogiava a «resistência heróica» do navio de guerra português Afonso de Albuquerque 

vencido apenas em «desigual combate» contra três navios indianos.156 

O contexto da invasão de Goa remete-nos mais uma vez para a dupla José Manuel 

Neves da Costa e José Serras Fernandes. Eles próprios constituem um arco físico entre a 

«vitória» africana e a derrota na Índia. Enviados a Goa, logo a seguir às suas filmagens 

das campanhas de Nambuangongo e Pedra Verde, acabaram por sentir a perda da Índia 

Portuguesa na própria pele, tendo sido inclusivamente presos juntamente com os 

soldados portugueses. Por este motivo, a emissão da RTP do filme Angola - Decisão de 

Continuar em Dezembro de 1961157, era antecedida por uma menção especial em que se 

elogiava o seu trabalho: 

“Ao filme que a RTP vai apresentar a seguir, Angola - Decisão de Continuar, 
encontram-se ligados os nomes de dois queridos companheiros de trabalho: José 
Manuel Neves da Costa e José Serras Fernandes, agora forçosamente ausentes do 
nosso convívio. 

Muitas das imagens que vão ver conseguiram-nas eles nas horas dolorosas da 
«frente». No ardor dos combates, o seu trabalho de repórteres terá ficado com a 
mesma marca de heroísmo dos bravos soldados portugueses.”158

É neste ambiente de exaltação patriótica que a RTP transmite aos lares 

portugueses as imagens das vitórias militares realizadas em Angola ao longo de 1961, 

anunciadas como resultado directo do espírito de heroicidade e sacrifício dos militares 

portugueses. Ao mesmo tempo, apresentava aos espectadores um novo grupo de 

mártires criado pela propaganda colonial: a população branca de Angola, homens que, 
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156 «No combate desigual sustentado pelo «Afonso de Albuquerque» com a esquadra indiana, o navio 
português conseguiu avariar o cruzador «Mysore»  obrigando-o a regressar a Bombaim para 
reparações», Diário de Notícias,  27/01/1961, p. 1. Cf. também a título exemplar: «Goa resistirá até ao 
fim! - declarou ontem o General Vassalo e Silva à varanda do palácio do hidalgo», in Diário de 
Notícias, 19/12/1961, p. 1 e 5; «Não houve capitulação nem rendição das tropas portuguesas nos 
territórios de Portugal na Índia », in Diário de Notícias,  23/12/1961, p.  1; «Corações ao alto!», in 
Diário de Notícias, 19/12/1961, p. 1.

157  Cf.«Estão bem de saúde e detidos num quartel na cidade de Goa os enviados da R.T.P. e do "Diário 
Popular"», in Diário de Notícias, 25/12/1961, p. 8.

158 «Versão RTP», Guião, página não numerada.



como afirmava o comentário, “sempre viveram em paz, que nunca admitiram, nem por 

hipótese, a necessidade de apontar armas fosse a quem fosse”.159 Nesta perspectiva, esta 

versão do documentário Angola - Decisão de Continuar era mais do que apenas um 

balão de oxigénio: era a tentativa de inculcar na consciência da população da metrópole, 

através da imagem do «martírio» e do espírito de resistência dos soldados portugueses e 

da população branca de Angola, a disposição para o auto-sacrifício como tributo de cada 

cidadão português à alegada (e histórica) missão civilizacional e colonizadora de 

Portugal. 

O extremo impacto emocional das imagens dos ataques às fazendas e dos 

massacres de Março 1961 e a sua explicação como actos de “fúria criminosa”160  ou 

“fúria apocalíptica de uma onda de barbárie”161, cometidos pelas “forças do mal”162 

tiveram duas consequências fundamentais: em primeiro lugar, estimulavam o sentido de 

solidariedade com as vítimas e o apoio popular à acção militar e, em segundo, 

impediam que surgisse a pergunta pelo nexo causal. Deste modo, não só não se 

questionava o comportamento dos militares portugueses antes dos ataques de 4 de 

Fevereiro, como por exemplo o massacre da Baixa de Cassange ou os massacres 

perpetrados pela população branca entre Fevereiro e Março de 1961, o chamado «Terror 

Branco» e muito menos a própria existência do colonialismo português no meio de um 

mundo caracterizado por um imparável movimento de descolonização. O que ocultam 

os filmes aqui analisados é, na verdade, que a vida harmoniosa, o “ambiente de 

segurança, de paz e de fraternal convívio entre os muito diversos elementos da 

população”163 , elogiado por Salazar no seu discurso “Portugal e a campanha 

anticolonialista”, não existia senão na propaganda do regime. 
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159  Versão RTP. Guião, p.  3. Como veremos, mais adiante, na nossa análise da série A Guerra vários 
desses «mártires»  foram os responsáveis pelo chamado «terror branco», o massacre da população 
negra, “tão brutal e indiscriminado quanto o tinha sido o massacre de brancos” como comenta Dalila 
Cabrita Mateus. Cf.  Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus,  Angola 61, Guerra Colonial: Causas e 
Consequências.  O 4 de Fevereiro e o 15 de Março, Alfragide, Texto Editores, 2011, p. 231; para uma 
descrição mais pormenorizada da dimensão do terror branco cf: idem, pp. 147–149. 

160 Angola - Decisão de Continuar, «Versão SNI», pl. 56.
161  Angola - Decisão de Continuar, «Versão RTP», p. 2.
162 «O Chefe do Estado no S.N.I.», in O Século, 9/8/1961, p. 12.
163 António Oliveira de Salazar, «Portugal e a campanha anticolonialista. Discurso pronunciado na sessão 

da Assembleia Nacional de 30 de Novembro de 1960», in Discursos e Notas Politicas. VI – 1959-1966, 
Coimbra,  Coimbra Editora Lda., 1967, p. 98.
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Capítulo IV: Os Documentários em tempos de Democracia

IV.1. Nota introdutória

Centrámos a nossa análise dos dois documentários produzidos durante o regime 

ditatorial em três aspectos: a sua organização formal, a inter-relação entre os discursos 

visuais e verbais e a identificação das principais mensagens de propaganda que o regime 

pretendia difundir. Passamos, de seguida, à análise de três obras realizadas ao longo das 

últimas duas décadas: Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola (realização 

Quirino Simões, 1998), Ultramar Primeira Comissão. Angola 1961 - 1963 (realização 

João Garção Borges, 1999) e os primeiros quatro episódios da série A Guerra da autoria 

de Joaquim Furtado (2007). 

Apesar do hiato de tempo que separa este segundo grupo de filmes do primeiro, 

as questões que iremos abordar na nossa análise não serão muito diferentes. 

Começaremos, em primeiro lugar, pelo estudo dos aspectos formais. Para além da 

segmentação dos filmes em sequências como primeiro indicador da relevância atribuída 

pelos respectivos autores a cada unidade temática, interessar-nos-emos por ver em que 

medida estes filmes reflectem a evolução formal verificada no documentarismo a partir 

do início dos anos 70. Questionar-nos-emos, assim, pelo tipo do discurso verbal, ou seja 

o recurso a um narrador visível/invisível, e/ou a entrevistas bem como, ao estatuto 

atribuído aos depoimentos. Serão os depoimentos usados como fontes de novas 

informações ou como prova de um discurso anteriormente proferido pelo narrador?

Em segundo lugar, procuramos entender de que maneira o discurso visual se 

relaciona com o discurso verbal. Haverá uma dominância do discurso verbal como em 

Angola - Decisão de continuar, ou uma prioridade da imagem sobre a narração, como 

em Nambuangongo - A Grande Arrancada? Nesta parte da nossa análise abre-se uma 

nova problemática, a da reutilização das imagens  e o estatuto histórico. Todos os filmes 

desta segunda parte são filmes de compilação que reutilizam imagens previamente 
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filmadas, muitas delas provenientes de Angola - Decisão de Continuar. Quando 

utilizadas décadas mais tarde, as mesmas imagens ganham o estatuto de imagens 

históricas. Daí resultam dois novos aspectos a incluir na nossa análise: o da origem e o 

da utilização de «material de arquivo». Ou seja, será não só fundamental determinar de 

onde vêm estes materiais, como também ver de que modo, com que objectivo e com que 

reflexão crítica são usados, nas três obras seguidamente analisadas.

Em terceiro lugar, destacaremos as diferenças e eventuais continuidades ao nível 

de conteúdo entre os dois grupos de obras. Concentrar-nos-emos nos principais aspectos 

da propaganda colonial tais como os identificámos no capítulo anterior, nomeadamente: 

1. º) a forma como é apresentado o colonialismo português e a ideologia colonial 
que lhe subjaz; 

2.º) a caracterização dos ataques de Fevereiro e Março de 1961 em termos de 
motivos, origens e formas dos ataques em cada um dos filmes; 

3.º)  apresentação da resposta militar do governo de Salazar e o respectivo apoio 
por parte da população portuguesa. 

Finalmente, iremos ver em que medida os filmes de Quirino Simões, João Garção 

Borges e Joaquim Furtado pretendem dar uma resposta definitiva em relação às 

questões levantadas nos seus filmes ou se, pelo contrário, deixam espaço para 

“fracturas, descontinuidades, contradições, questões em aberto, incertezas, e também 

contextos e evoluções a longo prazo” ou como resume Rainer Wirtz “tudo o que poderia 

afastar uma audiência à procura de orientação.“164
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164  Rainer Wirtz, «Alles authentisch: so war's Geschichte im Fernsehen oder TV-History», Alles 
authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fernsehen, Thomas Fischer e Rainer Wirtz, Konstanz, 
UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2008, p. 31. 



IV.2. Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola

O documentário Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola centra-se, 

ao longo de 28 minutos, na guerra em Angola desde o seu início em 1961 até 1974. É 

composto por 15 sequências com durações que oscilam entre 30 segundos e mais de três 

minutos. A separação entre as sequências é feita visualmente através da inserção de 

cartões com os respectivos títulos e de um jingle unicamente usado nestes momentos. 

Uma listagem das sequências, juntamente com a respectiva duração, dá-nos o seguinte 

quadro:

Seq. Descrição Duração 
(em segundos)

1 Introdução 161
2 O início das acções terroristas 94
3 A Reacção das Autoridades Portuguesas 90
4 Os Dispositivos Militares Existentes em 1961 53
5 As primeiras tropas a chegarem a Angola 76
6 A Oposição de Kennedy à Presença de Portugal em África 64
7 Início das Operações de Pacificação 206
8 As Grandes Operações de Limpeza do Norte de Angola 177
9 Os anos da instalação da Guerrilha 69
10 A Morte de Kennedy 165
11 O Crescimento do Movimento Comunista e Decadência da 

Ajuda Americana
190

12 A Doença de Salazar 102
13 A Mudança na Continuidade 31
14 As diversas sensibilidades políticas no seio do Estado 70
15 A luta em Angola no Norte e no Leste 92
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Atendendo ao facto de o documentário tratar do conflito militar na sua totalidade 

e a delimitação cronológica do nosso estudo se reportar ao primeiro ano do conflito, 

concentrar-nos-emos, na nossa análise, nas primeiras oito sequências, cuja duração total 

de 15.40 minutos corresponde a pouco mais de metade do documentário. Transferindo o 

tempo de duração destas sequências para um quadro, obtemos a seguinte imagem.

Através da duração de cada uma das oito sequências em questão, podemos 

confirmar que as que adquirem maior relevância no filme são a sétima («Início das 

Operações de Pacificação») e a oitava («As Grandes Operações de Limpeza do Norte de 

Angola»), cuja duração é cerca de duas vezes superior à média das restantes seis 

sequências. Serão precisamente estas que estarão no centro das nossas análises.

!
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 IV.2.1. Resumo das sequências do filme

Para facilitar a nossa análise torna-se necessário 

elencar, ainda que de forma abreviada, o conteúdo das 

seis sequências iniciais do filme. 

O filme começa com uma contextualização 

histórica do início do conflito em Angola. Após uma 

cena de abertura em que assistimos a imagens de 

militares portugueses em combate e africanos feridos, 

segue-se um cartão com a indicação do título do filme 

e um plano com um gráfico em 3-D que apresenta um 

livro aberto pousado sobre um mapa. Do livro nasce 

um globo que gira até parar sobre Angola, colorida de 

vermelho. Segue-se outro mapa de Angola no qual as 

zonas Norte e Leste estão destacadas com manchas 

vermelhas. A imagem corta para um plano muito geral 

de uma plantação de algodão cuja vastidão é 

salientada, ainda mais, através de um zoom-out. De 

seguida, vemos imagens de trabalhadores negros que 

trabalham na produção do algodão.165  No fim desta 

sequência, o narrador refere três “incidentes que 

demonstraram uma certa agitação entre as populações 

nativas angolanas.”166

 Das 28 planos que constituem a segunda 

sequência, intitulada “O início das acções terroristas”, 

19 tem origem no documentário Angola - Decisão de 

Continuar. Imagens relacionadas com as destruições e 

os massacres de Março de 1961 servem de base para a narração, que responsabiliza 
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165 Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola, Portugal, 1998, pls. 18-19. 
166 Idem, pl. 21.



Holden Roberto e os EUA pelos mesmos. Após uma sintetização dos objectivos dos 

ataques, a sequência termina com imagens da chegada das famílias ao aeroporto de 

Luanda retiradas do filme Angola - Decisão de Continuar, assim como com fotografias 

de cabeças cortadas de africanos.

A terceira sequência “A Reacção das Autoridades Portuguesas” é composta por 22 

planos, dos quais 19 foram retirados de Angola - Decisão de Continuar. Estas foram  no 

entanto, remontadas em relação à sequência original. Vemos imagens das autodefesas 

improvisadas pelos colonos e militares a avançar pelas picadas e propriedades 

destruídas. Faz parte desta sequência um gráfico 2-D destinado a visualizar o 

movimento das colunas militares enviadas para socorrer os colonos atacados. 

Seguem-se três sequências curtas: enquanto a quarta sequência, com o título  “Os 

Dispositivos Militares Existentes em 1961“, se destina a ilustrar as palavras do narrador 

sobre os insuficientes equipamentos aéreos reunidos em Angola, a quinta sequência 

mostra o envio das tropas da Metrópole e a sua chegada a Angola bem como a parada 

militar na marginal de Luanda igualmente com origem em Angola - Decisão de 

Continuar. A sexta sequência, dedicada à oposição de Kennedy à política colonial 

portuguesa, tematiza as dificuldades de Portugal no palco da diplomacia internacional, 

ilustradas por imagens do embaixador de Portugal na ONU, fotografias de Kennedy e 

Krustshev, introduzindo, assim, os dois principais opositores à política colonial 

portuguesa nos palcos internacionais. 

Do resumo do conteúdo das primeiras oito sequências depreende-se a importância 

que cabe, neste documentário, às imagens retiradas do filme de propaganda Angola -

Decisão de Continuar. Vemo-la mais clara ainda no seguinte quadro que confronta o 

número de planos de Angola - Decisão de Continuar em relação à totalidade das 

imagens das oito sequências, ou seja, não só imagens fílmicas, mas também os planos 

constituídos por fotografias ou gráficos em 2-D ou 3-D:
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Proporção das imagens de Angola - Decisão de Continuar em relação à totalidade dos 
planos das sequências 1-8.

A significância destas imagens é maior ainda quando as relacionarmos não com a 

totalidade das imagens das oito sequências mas apenas com a totalidade de excertos de 

filmes de arquivo usados. Aqui acaba por assumir uma proporção média de cerca de 

50%, chegando, todavia, a alçancar uma percentagem de cerca de 90% na 2.ª e na 3.ª 

sequência e 100% na sequência 5ª, razão pela qual incluímos esta última igualmente no 

foco da nossa análise. 

 IV.2.2. Fracturas e continuidades

Iniciamos a nossa análise sobre a forma como as sequências seleccionadas se 

relacionam com os principais tópicos da propaganda da guerra identificadas no capítulo 

anterior através da primeira questão, a da apresentação do sistema colonial português. O 

filme Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola distingue-se claramente dos 

documentários analisados no capítulo anterior pela ausência dos elementos centrais da 

filosofia colonial portuguesa, como a herança sagrada ou o sacrifício individual. Aliás, a 

única referência ao sistema colonial ocorre no contexto dos acontecimentos do 5 de 
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Fevereiro interpretados como “o primeiro grande abalo” do “conceito da Pátria 

pluricontinental e harmonia pluriracial que constituíam os principais sustentáculos da 

filosofia política do governo português em relação aos territórios ultramarinos de 

Portugal”.167 No mesmo espírito de distanciamento em relação à versão da época dos 

eventos, é referida a convivência entre brancos e negros com destaque para “uma certa 

agitação entre as populações nativas angolanas”. Como exemplo são relatados três 

incidentes anteriores aos massacres de Março de 1961: os protestos de cerca de um 

milhar de negros em Catete, de Junho de 1960, dos quais resultaram “35 mortos e mais 

de 200 feridos entre os manifestantes negros”168; segundo, as greves da Baixa do 

Cassange, de Janeiro de 1960, acontecimento provocado pela “exploração 

inclassificável”169  dos plantadores de algodão por parte da Cotonang, segundo a 

locução, “incidentes que fizeram dezenas de mortos e centenas de feridos entre a 

população negra” e, finalmente, os “tumultos na cadeia de São Paulo de Luanda”170. Em 

relação à segunda questão mencionada no capítulo anterior podemos dizer que, apesar 

da classificação dos ataques de Março de 1961 como “massacres” e “chacinas”, a guerra 

desencadeada em Angola nunca é apresentada como uma luta do mundo civilizado 

contra forças ocultas, bárbaras ou selvagens, como era o caso em Angola - Decisão de 

Continuar mas sim contra um inimigo, identificado como tal, a UPA, dirigida por 

Holden Roberto e apoiada pelos seus “mentores estrangeiros”, i.e. americanos. Resta 

ver o terceiro elemento de propaganda, identificado nos dois filmes já analisados: a 

reacção militar portuguesa e o apoio da população às medidas tomadas pelo governo. A 

este respeito vamos centrar-nos na quinta sequência, ilustrada, exclusivamente, com 

imagens retiradas do filme Angola - Decisão de Continuar, comparando a locução de 

ambos os filmes no momento em que as imagens da partida dos soldados para Angola 

surgem no ecrã. 
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Angola - Decisão de Continuar Histórias de Campanha em Angola

“Despertada a opinião de Portugal 
inteiro, não se fez esperar a decisão 
e em breve podia o país assistir ao 
mais heróico e abnegado movimento 
do povo.
Os soldados partiam para Angola, 
com a confiança vinculada no rosto 
e a serena garantia de que iam 
combater por uma causa justa. 
Lisboa viu-os partir, e as mães, as 
esposas e as irmãs acenaram-lhes 
com orgulho”.

[Angola - Decisão de Continuar, pls. 115-119]

“A 4 de Abril parte de Lisboa para 
Luanda o primeiro contingente de 
tropas do exército tendo havido no 
Cais de Alcântara uma verdadeira 
apoteose de apoio à política da 
m a n u t e n ç ã o d o s t e r r i t ó r i o s 
ultramarinos por parte da acção dos 
políticos, e o choro e a dor dos 
parentes que viam partir os seus 
familiares”. 

[Histórias de Campanha em Angola, pls. 
111-116]

A diferença entre ambos os textos é significativa.171 O discurso verbal em Guerra 

Colonial - Histórias de Campanha em Angola elimina o elemento central da mensagem 

propagandística de Angola - Decisão de Continuar: o do apoio popular unânime às 

medidas do governo de Salazar. Nesse filme não existem nem um “heróico e abnegado 

movimento do povo”, nem mães, esposas ou irmãs a acenar “com orgulho” aos soldados 

no momento da partida. Existe, pelo contrário, um país divido entre um povo em agonia 

e políticos ansiosos em encenar uma “apoteose de apoio à política da manutenção dos 

territórios ultramarino.”172  Vamos ver de seguida como são comentadas as imagens da 

chegada do contingente a Luanda. Quais serão as diferenças entre ambas as narrações 

visto que também estas imagens provêm da mesma fonte?

 Nota-se, desde logo, uma diferença significativa na duração das duas cenas. Na 

verdade, em Histórias de Campanha em Angola, a cena em questão conta apenas com 9 

planos, enquanto do documentário de 1961, constam 17 planos dedicados a parada. 

Também nesta cena confrontaremos novamente os discursos verbais de ambos:
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de Abril de 1961. 

172 Idem, pls. 114-115.



Angola - Decisão de Continuar Histórias de Campanha em Angola

S ó q u e m a s s i s t i u a o s e u 
desembarque na cidade de Luanda 
pode testemunhar o carinho e a 
ternura com que os nossos soldados 
fo ram receb idos pe la s suas 
populações. 
A c l a m a d o s p o r m u l t i d õ e s , 
naturalmente excitadas ante os 
acontecimentos , os soldados 
metropolitanos foram envolvidos 
por negros e brancos, em fraternos 
abraços e saudações de apreço e 
simpatia.* 

*Angola - Decisão de Continuar, pls.122-127.

A chegada a Luanda, do primeiro 
contingente de tropas em 1 de Maio 
de 1961 na Avenida Marginal e em 
toda a cidade há uma enorme 
manifestação de júbilo. 
Milhares de brancos, mestiços e 
negros vieram dar público manifesto 
da sua adesão à política de 
permanência de Portugal em 
Angola.**

**Histórias de Campanha em Angola, pls. 
120-124

Se o documentário Histórias de Campanha em 

Angola revela, na cena da despedida dos soldados, um 

claro distanciamento em relação à mensagem 

propagandística da altura, o mesmo já não se passa 

em relação às imagens da parada em Luanda. A 

afirmação de que “milhares de brancos, mestiços e 

negros vieram dar público manifesto da sua adesão à 

política de permanência de Portugal em Angola” 

transporta o discurso propagandístico da sociedade 

colonial multirracial para a década de noventa. No 

entanto,  tal como visto, nenhuma das imagens prova 

a presença dos “Milhares de brancos, mestiços e 

negros [destaque, A.S.]” na Avenida Paulo Dias de 

Novais. Igualmente significativo é o final da cena 

neste filme. Enquanto em Angola - Decisão de 

Continuar, o plano do letreiro segurado por indivíduos 

aparentemente brancos, com as palavras “Sejam bem 

vindos Soldados de Portugal”, estendido por alguns 

indivíduos brancos é seguido por mais três imagens, o 
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mesmo plano, no documentário Histórias de Campanha em Angola, fecha a cena. Desta 

forma é atribuída à imagem a função de prova visual para a “adesão à política de 

permanência de Portugal em Angola” por parte de 

toda a população de Angola, ou seja incluíndo os já 

referidos ”mestiços e negros”. 

Passamos então à análise da sétima e oitava 

sequências, as mais longas da nossa selecção. No 

início da sétima sequência, intitulada “Início das 

Operações de Pacificação“, são indicados como 

objectivos militares, a “detenção da ameaça em curso” 

e “a recuperação das áreas afectadas pela rebelião”.173 

Com a ajuda de um novo gráfico, é explicada a 

estratégia militar aplicada no avanço dos militares. 

Depois de salientar a importância da Força Aérea nas 

operações de socorro às populações brancas sitiadas, é 

referida a “recuperação das populações” como sendo 

“uma das fases cruciais da guerra subversiva“.174  Se a 

segunda parte desta sequência é inteiramente dedicada 

à ilustração da estratégia das forças independistas em 

iniciar a “segunda fase da subversão contando com o 

apoio e o auxílio americano“175, as imagens seguintes 

destinam-se a mostrar a reacção da tropa portuguesa à 

nova realidade. Após algumas imagens, filmadas a 
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partir de uma câmara  fixa, indício, neste caso, de 

imagens encenadas propositadamente para a câmara, 

o filme apresenta mais um gráfico, com base num 

mapa de Angola, para explicar a estratégia militar 

destinada a “limpar toda a zona afectada”.176 

Visualmente, dominam nesta sequência as imagens de 

viaturas e soldados a avançar. No entanto, uma 

comparação destas imagens com as do documentário Nambuangongo, que retrata 

exactamente a mesma fase de operações, mostra um aspecto interessante. Apesar de 

ambos os documentários mostrarem as dificuldades enfrentadas e o “enorme esforço 

físico”177 exigido aos militares, como comenta o narrador de Histórias de Campanha em 

Angola, falta, neste filme, um detalhe importante: a referência às baixas sofridas pela 

tropa portuguesa. Apesar de se terem contabilizado, já em 30 de Junho 1961, várias 

dezenas de militares mortos, esta realidade é totalmente eclipsada  por este filme 

produzido em 1998. Em vez disso, a narração concentra-se num aspecto único: o 

cumprimento dos objectivos por parte das unidades militares enviadas para Angola. 

Consequentemente, no centro do discurso do filme está o conjunto e não o indivíduo, ou 

seja a «coluna» militar e não o «soldado», uma prioridade que se reflecte na própria 

escolha da escala das imagens. Dominam os planos gerais, os planos de conjunto ou 

meio-conjunto enquanto o grande plano, o único tipo de plano que permite a 

identificação de uma pessoa e estimula um elo emocional entre o espectador e o 

indivíduo em causa, é reservado a uma figura, ao 

mesmo tempo, a única identificada pelo seu nome: o 

General Venâncio Deslandes, comandante-chefe e 

governador de Angola. Tão pouco a escolha da música 

favorece uma ligação emocional entre espectador e 

protagonistas. O recurso a músicas de biblioteca  — 

música isenta de direitos de autor, razão pela qual não 

há qualquer referência na ficha técnica ao seu autor —, 

todas elas melodias electrónicas, sem qualquer modulação em intensidade ou ritmo 
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consoante o conteúdo dos discursos visuais e verbais que acompanha, impede a criação 

de qualquer intensidade emocional. 

Verifica-se o mesmo na oitava sequência. Dedicada às “grandes operações de 

limpeza do Norte de Angola”, a sequência abre com um gráfico animado em 3-D que a 

partir de num mapa geral de Angola aproxima o espectador dos destinos das operações 

militares, a Pedra Verde, a Serra da Canda e a Serra do Uige. Assistimos ao avanço dos 

militares pelas picadas em fila indiana, imagens que se distinguem da sequência anterior 

pelo facto de não haver nem um único veículo. Sobre imagens de soldados a caminhar 

pelo mato ouvimos a voz do segundo narrador ler a afirmação do General Venâncio 

Deslandes, na altura Governador Geral de Angola, de Outubro desse ano, de que já não 

existiam “limitações aos movimentos que dentro do território nacional se decidem de 

executar.”178 Paradoxalmente, só após as palavras do Governador Geral se vêem, nesta 

sequência, imagens de soldados a disparar sobre um inimigo invisível e a queimar 

sanzalas, imagens encenadas, como revelam as posições fixas da câmara e a mudança 

de escala no plano 207.

Também nesta sequência a nossa análise não se pode limitar ao que o espectador 

vê. Interrogar-nos-emos acerca dos dados históricos que não são apresentados pelo 

filme. Recordemos: a sequência trata das operações da «reconquista» da Pedra Verde, 

local enunciado pelo documentário Angola - Decisão de Continuar na «versão RTP» 

como “nome lendário, ao qual os terroristas ligavam uma inacessibilidade que tinha 

entre os nativos carácter de superstição.”179  Sabemos que toda a operação foi 

acompanhada por José Serras Fernandes e José Neves da Costa, a mesma equipa da 

RTP que acompanhou a marcha para Nambuangongo. Nessa altura, foi filmada a 

escalada no morro Camuncongolo, o ponto mais alto do maciço da Pedra Verde, onde 

foi levantada a bandeira portuguesa, acto simbólico da acção vitoriosa. Em vez de 

utilizar estas imagens, Histórias de Campanha em Angola ilustra este acontecimento de 

alto valor emocional com imagens de soldados a marchar pelo capim ou a atravessar 

ribeiras, uma escolha que confirma a opção pela recusa de emocionalizar (esta palavra 

não existe) a representação dos acontecimentos.
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A ficha técnica de Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola lista, 

como entidade produtora, a Comsom, uma empresa que se dedica, em primeiro lugar, à 

produção de filmes institucionais. Ao contrário de todos os filmes em análise, não houve 

nenhuma exibição pública através de um canal de televisão, tenho havido apenas uma 

distribuição em formato VHS, organizada pelo matutino Diário de Notícias juntamente 

com dois outros documentários da mesma produtora, dedicados à guerra colonial em 

Moçambique e na Guiné. 

Apesar de a ficha técnica atribuir a autoria dos textos e a realização a Quirino 

Simões, este nega tê-lo realizado, admitindo, contudo, na nossa entrevista, ter escrito a 

narração que acompanha as imagens. No contexto do nosso estudo sobre os 

documentários feitos sobre a Guerra Colonial, este realizador é uma personagem 

particular, uma vez que a sua própria pessoa constitui uma espécie de ponte entre os 

períodos pré- e pós-25 de Abril. Na sua qualidade de militar de carreira e membro do 

Gabinete do Ministro de Defesa, Quirino Simões realizou, ao longo da guerra, um total 

de dez documentários para as Forças Armadas Portuguesas180, entre eles o documentário 

Angola na Guerra e no Progresso (75 minutos), filmado no formato de 70mm. Quirino 

de Simões que, segundo palavras suas, nunca punha nos seus filmes “coisas de carácter 

político”, resume o objectivo destes da seguinte forma: 

“Nunca fiz filmes para defender a continuidade da nossa presença, andei a 
fazer filmes para mostrar o sofrimento que os nossos soldados tinham para 
manter uma coisa que não era exactamente aquilo que deveria ser.”181

!
!
 IV.2.3. Nota conclusiva

O filme Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola incorpora a fase de 

transição dos documentários pré-25 de Abril a pós-25 de Abril. Na verdade, os 
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elementos comuns entre este documentário e Angola: Decisão de Continuar são 

múltiplas. Ambos não só partilham muitas imagens da época, como também o mesmo 

dispositivo. São filmes de compilação com um discurso verbal narrado. No caso do 

primeiro filme temos um narrador, no segundo dois. O próprio discurso verbal de 

Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola, aliás, está cheio de ressonâncias 

da terminologia militar da altura da guerra que tornam este filme, produzido na viragem 

do milénio, num autêntico anacronismo. Na verdade, na raiz da terminologia que 

predomina esconde-se um pensamento de uma inegável tónica colonialista. Ao 

classificar os ataques de Março de 1961 como “terrorismo” e as zonas conquistadas pela 

UPA como “áreas afectadas pela rebelião”, o texto apresenta a luta pela libertação de 

Angola como uma espécie de praga que necessita de “erradicação” sistemática para não 

poder “afectar” o restante território. Tendo isto presente, não é de estranhar que o 

principal termo do título da oitava sequência, a sequência dedicada às operações 

militares da ”reconquista” da zona Norte de Angola, seja o da “limpeza”. Uma 

“limpeza” porém, é, essencialmente, a reconstituição de um status quo ante, ou seja, do 

sistema colonial, o único sistema «saudável» caso adoptássemos o discurso empregue. 

Mesmo assim, é preciso recordar que o colonialismo não é apresentado de forma 

apologética. Recordemos, neste contexto, a sequência inicial do documentário. Ao 

referir a “exploração inclassificável” dos plantadores de algodão por parte da Cotonang, 

e ao ilustrar, através de imagens de negros mortos182, as centenas de vítimas mortais 

africanas no contexto das manifestações populares de Catete, da Baixa de Cassange e de 

4 de Fevereiro em Luanda, é estabelecido, embora de forma incipiente, um nexo causal 

com os ataques de Março, facto que marca toda a diferença em relação aos filmes 

anteriores. O enquadramento histórico, porém, peca por se limitar a uma perspectiva 

meramente nacional e por não enquadrar estes acontecimentos no contexto das lutas 

armadas pela libertação, ocorridas na Ásia e em África a partir de finais da Segunda 

Guerra Mundial. 

A segunda diferença entre os dois filmes relaciona-se com a questão do seu 

impacto sobre o espectador. Enquanto em Angola - Decisão de Continuar, todos os 

elementos, — o texto, a modulação da voz do narrador, as imagens e a música—, 
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visavam, através da criação de empatia, convencer o espectador a apoiar a guerra, em 

Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola, os mesmos elementos impedem 

o envolvimento emocional do espectador. Deste modo, o filme limita-se a relatar as 

operações no seu aspecto estratégico, a contar as histórias da «Campanha», renunciando 

à criação de «heróis» por via das imagens do «sofrimento» dos soldados ou através das 

imagens que apelam ao patriotismo, como por exemplo as cenas do içar da bandeira 

portuguesa nos territórios «reconquistados», como é feito pelos dois documentários de 

propaganda. De mesmo modo, os únicos feridos e mortos referidos em Guerra Colonial 

- Histórias de Campanha em Angola são os negros mortos pelos soldados portugueses 

durante as sublevações de Catete, Cassange e Luanda e as vítimas dos ataques de Março 

de 1961.

A preocupação de Quirino Simões de deixar fora dos seus filmes “coisas de 

caracter político” e que se reflecte na prioridade dada pelo discurso verbal à 

apresentação da táctica e estratégia militar, cria, como vimos, um paradoxo: ao 

enquadrar, historicamente, os ataques de Março de 1961 no contexto das supressões 

sangrentas dos levantamentos populares de Catete, Baixa do Cassange e Luanda, rompe 

com os tópicos propagandísticos da altura. Ao reproduzir, sem distanciamento crítico, a 

terminologia militar da altura e ao abster-se de qualquer tomada de posição em relação 

ao regime político e ao sistema colonial da época, acaba por confirmar esta política, 

com todas as consequências que teve para Portugal e as antigas colónias.
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IV.3. Ultramar: Angola 1961 – 1963

 Ultramar : Angola 1961 – 1963 constitui um filme autónomo integrado numa 

série de quatro, cada um dedicado especificamente a um dos quatro teatros da guerra 

colonial, ou seja: Angola (realização de João Garção Borges),  Guiné (Anos de Guerra - 

Guiné 1963-1974, realização de José Barahona), Moçambique (A Terceira Frente - 

Moçambique 1964-1974, de Jorge Queiroga) e Índia (Vitória ou Morte - a Queda da 

Índia Portuguesa, realização de Pedro Madeira).

Doravante designado como Ultramar, o filme distingue-se formalmente dos 

documentários analisados até agora, desde logo pelo facto de não ser um filme de 

compilação de imagens pré-existentes, acompanhadas por um narrador invisível, mas 

um filme que baseia a sua narrativa principalmente em entrevistas filmadas. Tal como 

nos filmes anteriores começamos a nossa análise com uma segmentação em sequências. 

Com base em vários indicadores formais, como por exemplo grupos de planos a negro 

ou cenas constituídas exclusivamente por imagens de arquivo com som original, 

podemos estruturar o documentário Ultramar : Angola 1961-1963, que conta com uma 

duração total de 57:31 minutos, em 6 sequências dedicadas às seguintes temáticas: 

Sequência Resumo do Conteúdo Duração (seg.)
1 Acontecimentos antes 1961 638
2 Janeiro a Março 1961 643
3 O envio das tropas 608
4 Propaganda e realidade 371
5 Vítimas - feridos e mortos 766
6 Avaliação política / A geração sacrificada 350
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 Transportando estes números para um quadro, obtemos a seguinte imagem: 

 IV.3.1. Análise do discurso verbal 

A referida ausência de um narrador no documentário Ultramar : Angola 1961 – 

1963 não implica, no entanto, a ausência de um discurso verbal, antes pelo contrário. 

Este organiza-se através de três formas diferentes: através de cartões com textos 

sintéticos sobrepostos sobre as imagens; oralmente através da reprodução de gravações 

áudio com ou sem as imagens de arquivo correspondentes (duração total: 4:02 minutos) 

e, finalmente, através de depoimentos de entrevistados (duração total: 42:03 minutos), o 

tipo de discurso claramente dominante como nos mostra a seguinte figura: 
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 IV.3.1.1. O discurso verbal em forma de cartões

O uso de cartões intercalados com as imagens é um dispositivo que remonta aos 

primórdios do cinema mudo. A sua utilização no documentário em questão é no entanto 

um pouco mais complexa, dado que estamos perante 

três variantes de textos escritos: 

1.º) legendas destinadas a identificar os 

entrevistados ou a própria imagem através da 

indicação de datas e localidades, tal como no plano 25 

onde encontramos na parte inferior da imagem a in

dicação “Primeiro bombardeamento atómico ao 

Japão / Hiroxima 26 de Agosto de 1945”; 

2.º) legendas que servem como separador 

formal de cenas, como acontece nos planos 240 e 294 

onde são apresentados títulos de cada uma delas; 

3.º) textos com informações adicionais 

sobrepostos sobre as imagens que, sem interromperem 
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o fluxo  das mesmas, contextualizam historicamente 

os eventos retratados. Este tipo de textos surge em 

apenas cinco momentos do filme, nomeadamente no 

início183, nas referências aos massacres de 15 de 

Março184, na passagem dedicada à tentativa de golpe 

de Estado de Botelho Martins185, nas imagens 

referentes aos distúrbios da cadeia de São Paulo186, 

bem como quase no fim do filme para referir o início das hostilidades em Moçambique 

e na Guiné.187  Apesar do seu estilo sintético, estes textos dão-nos pistas importantes 

sobre a posição do autor em relação aos acontecimentos tratados, como se pode ver no 

seguinte excerto, que acompanha imagens dos treinos de autodefesa por parte dos 

colonos: 

 “Em 15 de Março de 1961, grupos de guerrilheiros da UPA assaltam povoações e 
fazendas do Norte de Angola ao longo da fronteira com o ex-Congo Belga e a 
região dos Dembos. Nestas regiões, não se encontra nenhuma unidade militar 
portuguesa. De Luanda e Carmona partem pequenas colunas para socorrer 
populações isoladas. São mortos centenas de colonos brancos e de trabalhadores 
negros. Dado os escassos efectivos militares são as populações locais que se 
organizam para a autodefesa. Os ataques continuarão pelo mês de Abril, sem o 
envio de reforços militares da metrópole.”188

Ao referir a ausência de militares portugueses no Norte de Angola e o atraso 

ocorrido no envio de reforços, o texto deixa transparecer a responsabilidade do governo 

de Salazar pela dimensão dos ataques ocorridos e pelos perigos ao quais os colonos  

foram expostos, não só em Março de 1961 como ainda ao longo do mês seguinte. 
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!
! IV.3.1.2. O discurso verbal através do uso do material de arquivo

O documentário recorre ao uso de narrações originais como acompanhamento de 

imagens de arquivo em quatro momentos: a) na segunda sequência, no contexto da 

descrição dos massacres de 1961 (pls. 133-145, 164-172, 200-207); b) na terceira 

sequência, no desembarque dos soldados para Angola (pls. 208-216); c) na explicação 

da operação militar por parte do Capitão Rui Abrantes (pls. 282-292) e d) na sexta 

sequência, no contexto da avaliação das vitórias militares da Pedra Verde e de 

Nambuangongo (pls. 460 e 472-474). Visto que, salvo os planos 164-172 e 200-207 da 

primeira sequência, todos os restantes foram já contemplados na nossa análise dos 

filmes Angola - Decisão de Continuar e Nambuangongo - A Grande Arrancada,  de 

onde são provenientes, podemos concentrar-nos no conteúdo do discurso verbal que 

acompanha estes planos e no seu significado para a totalidade do filme. 

O primeiro grupo de imagens insere-se no contexto dos ataques da UPA, de 

Março de 1961, classificados por Carlos Galvão de Melo como “carnificinas [...] que 

não podiam deixar de revoltar qualquer pessoa”.189  Nas imagens de arquivo que se 

seguem a este depoimento, os referidos planos 

164-172, desvenda-se à nossa frente um espaço 

idílico. Assistimos a imagens da preparação das terras, 

da colheita de trigo e de plantas de café em flor onde 

trabalham africanos e colonos portugueses a fazerem 

as mesmas tarefas, todos vestidos da mesma forma. 

Sobre estas imagens de prosperidade e paz ouvimos o 

comentário de um dos mais fervorosos apologistas do 
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Estado Novo, António Lopes Ribeiro: 

“Está um lavrador onde está um Português 
mesmo que ele tenha que ser também 
marinheiro ou soldado. 

As terras descobertas em breve foram terras de 
pão, desse que nos apaixona ver em montes de 
trigo como em pleno Alentejo, ou desse outro 
que é o sangue e o oiro de Angola.”190

Reencontramos nestas frases dois elementos chave do ideário colonial português: 

em primeiro lugar, a ideia de que as terras encontradas em África tinham sido terras 

desertas, ou seja terras áridas e desabitadas, 

transformadas em “terras de pão” pelo «suor» e o 

«sangue» dos colonos, algo, segundo António Lopes 

Ribeiro, intrinsecamente ligado à própria natureza 

portuguesa;  e em segundo, a convicção de que havia 

uma convivência de paz e harmonia e de “relações 

laborais [...] entre brancos e negros, em que os 

colonos portugueses aparecem a trabalhar lado a lado com os negros, como parceiros da 

mesma actividade produtiva”.191  

Reencontramos nestas imagens a visualização do topos do «paraíso colonial», 

sintetizado na ficção Chaimite no sonho de “Uma casa no mato, com terrenos à roda 

para cultivar”. Subjacente às imagens está sempre, como frisa Jorge Seabra:   

“a primazia branca, dir-se-ia que esta quase não se nota, evidenciando-se, 
por um lado, a assimilação cultural dos negros em relação às técnicas 
agrícolas europeias e, por outro, com mais importância ainda, a aceitação 
dos negros entre os colonos, que os integram nas actividades e os colocam a 
seu lado a trabalhar.”192 

Perante este cenário paradisíaco, os ataques da UPA parecem ainda mais 

hediondos por terem escolhido como alvo aquele grupo de pessoas que acabámos de 

ver, os colonos, alegadamente inocentes e indefesos, pessoas cuja única preocupação é o 
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seu trabalho, — uma ideia, aliás, que já encontrámos expressa na «Versão SNI» de 

Angola - Decisão de Continuar no contexto dos massacres — onde o locutor 

comentava: “E os cadáveres dos indígenas que viveram em paz, e dos europeus cujo 

único crime foi fazer progredir Angola.”193

Ocorre, dentro do mesmo contexto, a segunda utilização de um discurso verbal 

original, que iremos analisar. Este, no entanto, destaca-se dos restantes por ser um 

documento unicamente sonoro, colocado pelo realizador João Garção Borges sobre 

imagens das vítimas dos ataques da UPA. Numa entrevista que nos concedeu, João 

Garção Borges recorda a dificuldade que sentiu na montagem desta cena. A violência 

das imagens dos massacres do 15 de Março não só o afectaram a nível emocional como 

também o confrontaram com uma importante questão ética, nomeadamente o direito 

moral de usar imagens de pessoas que não podem dar autorização para as usar: 

“Porque enquanto elas estão vivas é uma coisa, agora quando elas estão 
mortas e mortas daquela forma. [...] Fiquei bloqueado.”194 

Quando, no dia seguinte, voltou à mesa de montagem decidiu complementar as 

imagens das vítimas com uma camada de imagens que mostrasse a destruição material e 

um depoimento duma emissora rádio do Congo.

“A minha intenção foi reunir três frentes ali: a frente de destruição material, 
– de carros e de bens materiais –, junto com o lado humano e com o 
espectro, os ecos da revolta, dados como propaganda.”195 

Olhemos então, mais detalhadamente o documento sonoro em questão. Trata-se 

da seguinte proclamação do Governo Revolucionário de Angola no Exílio (GRAE): 

“[...] Animados por um desejo ardente e por uma determinação inabalável 
para se pôr fim àquele tipo de escravatura, a qual está submetido há cinco 
séculos, e armado de uma coragem indomável, o povo angolano despoletou 
a 15 de Março de 1961 a Revolução Angolana, no seguimento do acto 
histórico que ficará gravado a letras de sangue, na História da revolta dos 
povos oprimidos, sobretudo aqueles do continente africano.”196
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A desvinculação deste comunicado do seu contexto original, e a sua acoplagem a 

imagens de extrema violência e limitadas a cadáveres de africanos, provoca no 

espectador o descrédito absoluto dos objectivos políticos que regiam as forças de 

libertação angolanas. Se bem que o realizador reconheça a “intenção de manipular”, o 

resultado desta tentativa de manipulação tem graves repercussões para a própria 

mensagem do documentário. Esta nova articulação texto-imagem não só põe em causa 

toda a abordagem crítica do filme — que se manifesta na opção do realizador de 

contextualizar as hostilidades em Angola enquadrando-as no processo da 

descolonização do pós-guerra, mas também no questionamento que este faz à 

exploração económica tolerada pelo sistema colonial — como acaba por veicular a 

interpretação estadonovista dos acontecimentos como actos irracionais e 

incompreensíveis.

 IV.3.1.3. O discurso verbal em forma de depoimentos 

Se num documentário estilo voice-of-God o dispositivo de uma locução proferida 

por um narrador garante ao realizador uma liberdade absoluta na organização e 

apresentação do tema — uma vez que é o texto escrito que conduz o espectador pelo 

filme e estabelece a ligação entre as imagens — a construção da narrativa, por via de 

depoimentos de várias pessoas, acaba por limitar esta liberdade. Como num único 

depoimento pode haver saltos na cronologia dos acontecimentos ou diferentes temáticas 

abordadas, a estruturação cronológica ou temática dos materiais deixa de ser tão linear, 

implicando todo um outro trabalho ao nível da montagem. Mesmo assim, a 

multiplicidade de testemunhos não significa, necessariamente, a apresentação de 

múltiplas perspectivas. Bill Nichols alerta que “quando num documentário  a voz do 

texto desaparece por trás dos protagonistas que falam para nós, confrontamo-nos com 

uma estratégia com um impacto ideológico que equivale ao de filmes de ficção”.197  
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Já referimos neste estudo o principal problema relacionado com o uso de 

entrevistas: a questão da veracidade atribuída a testemunhos. Quando a informação do 

entrevistado é aceite sem qualquer observação por parte de uma outra entidade 

relativamente à sua veracidade, esta informação valida-se a si. Neste caso, a questão de 

saber se o entrevistado diz a verdade não é respondida pelo filme. Nem sequer se prevê 

este tipo de pergunta que, segundo Nichols, é uma pergunta “inevitável em qualquer 

contexto de comunicação e interpretação”.198  Acresce que o realizador selecciona 

sempre quem pretende entrevistar, que parte dos depoimentos pretende usar, o momento 

do filme em que o depoimento vai figurar, bem como quanto tempo atribui ao 

respectivo testemunho.199 Por este motivo, iniciamos a nossa análise do discurso verbal 

com uma quantificação dos depoimentos de cada um dos entrevistados para perceber 

quais são os mais utilizados pelo realizador,  e sobre os quais incidirá a nossa análise, 

tanto do discurso verbal, como das imagens que o acompanham. Ao somarmos a 

duração dos depoimentos de cada entrevistado obtemos a seguinte imagem: 
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Duração dos depoimentos dos entrevistados

O quadro mostra uma grande variação no tempo reservado a cada testemunho 

sendo de destaque um grupo composto por Carlos Fabião, José Castelo Branco de 

Moura, Rui Mendes, Carlos Costa, Adriano Moreira e Manuel Alegre, cujos 

depoimentos ultrapassam os 170 segundos, um valor que corresponde ao dobro do 

tempo médio de cada deponente. 

 Em termos visuais, no entanto, é preciso mencionar que apesar da referida 

dominância dos depoimentos em relação à globalidade do discurso verbal do filme, a 

proporção da imagem dos próprios entrevistados em relação à totalidade das imagens é 

reduzida. Do total de 499 planos, apenas 82 nos mostram pessoas a depor, consistindo a 

grande maioria (410 planos) em material de arquivo constituído por imagens a preto e 

branco, originalmente filmadas em película em formato de 16mm, como mostra o 

seguinte quadro: 

Proporção dos vários tipos de discursos visuais na totalidade de imagens do filme
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!
! IV.3.2. Análise dos discursos verbal e visual dos depoimentos seleccionados

 Tal como vimos na primeira parte deste estudo, existem, geralmente, dois grupos 

de entrevistados: o especialista, em regra professores universitários ou investigadores, e 

a testemunha. No seu documentário, Garção Borges renuncia a depoimentos de 

especialistas, restringindo o corpo dos entrevistados exclusivamente a pessoas 

directamente envolvidas nos eventos. Vejamos então a contribuição dos depoimentos 

dos seis intervenientes para a narrativa do filme; os assuntos abordados e em que 

momento do filme surgem; as imagens que acompanham as palavras.

O primeiro dos deponentes que figura neste 

grupo é Adriano Moreira. Apesar de ser uma das 

figuras centrais do filme, como revela o tempo que 

lhe é atribuído, o antigo Ministro do Ultramar surge 

em dois momentos apenas, no início e perto do final 

do filme. Cabe-lhe a função de introduzir a temática, 

tarefa para a qual se qualifica tanto pela sua 

participação activa na política colonial, como também 

pela sua posição crítica em relação à política seguida 

na altura. A sua primeira intervenção ocorre na 

segunda parte da sequência inicial, uma sequência 

dedicada à contextualização histórica do tema.  Após 

uma série de imagens referentes à ocupação de Goa e 

à rendição dos soldados portugueses, vemos  Adriano 

Moreira a falar, olhando directamente para a câmara. 

O plano é entrecortado com imagens da época que 

apresentam a derrota francesa na Indochina, o início 

da Guerra na Argélia e a formação do GRAE em Abril 

de 1962. É de destacar neste depoimento que o antigo 

ministro expõe a posição de três dos principais 
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elementos do conflito: a de Salazar, a dos movimentos de libertação e a da população 

portuguesa. Enquanto explica a inflexibilidade de Salazar em relação à manutenção do 

sistema colonial com a convicção do mesmo de que a 3a guerra mundial seria inevitável 

e que nessa situação a manutenção do sistema colonial português seria vantajosa para o 

ocidente200, reconhece aos movimentos de libertação a legitimidade do uso da força, 

como direito garantido pela Carta das Nações Unidas 

na luta contra regimes coloniais. Finalmente, justifica 

a reacção da população portuguesa aos ataques de 

Março de 1961 como uma “reacção autêntica, [...] no 

sentido que se tinha que resistir” como resultado da 

sua exposição permanente à ideologia colonial.201  A 

última palavra das afirmações de Adriano Moreira, 

“resistir”, é transposta visualmente por imagens de 

colonos portugueses, entre os quais também se 

encontram mulheres, a dispararem armas automáticas. 

Sobre a imagem de uma fazenda onde se vê, em 

primeiro plano, trabalhadores negros e em segundo 

plano a casa principal, é inserido o título do filme e os 

nomes dos seus principais colaboradores. Um dos 

elementos mais importantes nesta cena é, todavia, a 

componente sonora. A colocação do hino Angola é 

Nossa, de Duarte Pestana e Santos Braga, o “exemplo 

mais paradigmático da música que então se fez a 

favor da guerra”202  sobre as imagens de colonos a 

praticarem o uso das armas, visa reforçar a decisão de 

resistir, aludida por Adriano Moreira. Todavia, o 

efeito da música sobre o espectador vai mais longe. 

Como descreve Fernando Ribeiro : 
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“O crescendo inicial das vozes, o enorme belicismo contido nas palavras, o 
compasso acelerado da marcha e o triunfalismo da música em tom maior 
dão uma impressão de avanço imparavelmente vitorioso a quem escuta.”203

A importância da canção para a nossa análise está no facto de ela resumir os 

aspectos centrais da propaganda da guerra colonial. Para além das afirmações várias 

vezes repetidas, “Angola é nossa” por ser “sangue da nossa grei”, e do apelo ao “povo 

heróico português” para “lutar, vencer, esmagar, a vil traição”, insinua que Portugal foi 

«traído» e que estava a lutar contra “invasores”. 

Após a inserção de dois cartões que introduzem como nova temática a tentativa 

de golpe de Estado do General Botelho Moniz, e de um trecho de 16 segundos de um 

discurso de Salazar com som original”204, Adriano Moreira retoma a palavra 

defendendo a posição desse general que “aprendeu na NATO a mudança no Mundo”. 

Com as suas palavras dá a entender ao espectador que concorda com a posição em 

causa, concluindo que “naturalmente era o programa dos Nação Unidas que deveria ser 

adoptado.”205 

Enquanto Adriano Moreira nos providencia uma contextualização do palco da 

política nacional e internacional, cabe aos restantes entrevistados falar das suas 

experiências pessoais enquanto militares enviados para Angola nos primeiros anos da 

guerra. 

A segunda figura do grupo de intervenientes 

e s c o l h i d o s q u e i r e m o s a n a l i s a r m a i s 

pormenorizadamente é José Castelo Branco de 

Moura. Ao contrário da maior parte dos restantes 

entrevistados, este antigo sargento dos Caçadores 

Especiais já se encontrava em Angola antes da 

eclosão das hostilidades em Março de 1961. O 
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principal aspecto do seu depoimento consiste no 

relato das suas recordações do levantamento popular 

da Baixa de Cassange. Apesar de este militar falar ao 

longo de 23 planos, a sua imagem surge apenas duas 

vezes, logo no início (pl. 110) e perto do fim (pl. 130), 

tratando-se nos restantes planos de imagens de 

arquivo. Filmado em cenário exterior, provavelmente 

no terraço da sua residência, apresenta-se como uma figura segura de si e do seu papel 

nos acontecimentos que relata. Enquanto recorda a preparação militar e o envio do seu 

batalhão para Angola em Maio de 1960, onde estava 

encarregue de patrulhar a região Norte do território, 

vemos imagens do Centro de Instrução de Operações 

Especiais em Lamego e de soldados em diversas 

actividades de patrulhamento. Depois de uma fusão a 

negro, seguem-se 4 planos que mostram colonos 

armados. Reencontramos aqui os planos n.º 202, 205, 

206, 207 do documentário Angola - Decisão de 

Continuar. Depois de mais dois planos de arquivo de sentinelas improvisadas, 

observamos uma coluna militar a deslocar-se pela estrada. Também aqui trata-se de 

planos conhecidos, nomeadamente os planos 151 a 154 do mesmo documentário. O 

ponto alto do depoimento, todavia, é a sua descrição do confronto com os grevistas na 

Baixa do Cassange, formalmente salientado pelo facto de a imagem regressar ao rosto 

do entrevistado:

“Seria por volta das 9 da manhã que começa a surgir o grosso do 
movimento. Mais tarde nós constatámos que era realmente a UPA. E havia 
um grupo enorme. Bem, deixámos vir, rajadas para o ar: ta, ta, ta. E eles 
continuavam a avançar”. 

Neste ponto do depoimento, a imagem muda. Sobre imagens de um grupo de 

soldados negros cujo uniforme os identifica como de origem congolesa, Castelo Branco 

de Moura continua:
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“Mais rajadas e o avanço continuava. Vinham com o feiticeiro e disse para o 
meu soldado: «Vais atirar ao feiticeiro, logo a dar». E foi. Ele deu o tiro, o 
feiticeiro caiu e eles, imediatamente, meia volta e não havia mais fumo. 
Aquilo termina, o comerciante disse: «É pá, vocês contem que esta 
madrugada.... Eles agora, com certeza, vêm com muito mais força e com 
outros meios». - E nós dissemos: «Então nós estamos aqui – é por isso 
mesmo, aguardamos, a gente não se vai embora». Passados uns dias, dá-se o 
4 de Fevereiro nas prisões de Luanda”.206

Vejamos melhor as imagens que acompanham este depoimento. O que surpreende 

na primeira parte referente ao relato deste ex-sargento é a falta de qualquer nexo entre 

as palavras e as imagens que as acompanham. Quando 

este descreve, por exemplo, o sentimento de ”mal 

estar” nas populações devido à exploração económica 

por parte da Cotonang, o espectador não vê imagens 

de trabalhadores africanos, como seria de esperar, mas 

antes imagens de colonos portugueses armados, a 

organizarem a sua autodefesa, retiradas do 

documentário de propaganda Angola - Decisão de 

Continuar. Mas a relação entre imagem e palavra torna-se verdadeiramente 

problemática na segunda parte do depoimento, designadamente quando Castelo Branco 

de Moura descreve o momento em que ordenou a um dos seus soldados que 

assassinasse o feiticeiro, líder dos grevistas: 

“ ‘Vais atirar para o feiticeiro e logo a dar’. E assim foi. Ele deu o tiro, o 
feiticeiro caiu e eles, imediatamente, meia volta e não havia mais fumo.“207

Quando Castelo Branco de Moura relata o avanço dos africanos em direcção aos 

seus soldados, as imagens denotam, de facto, africanos a avançar, só que, em vez de 
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vermos elementos de um levantamento popular, 

vemos soldados estrangeiros, de arma em mão, um 

dado que não consta do depoimento. Ou seja, 

constata-se que as imagens propositadamente 

escolhidas para ilustrar o discurso deste militar não só 

não correspondem aquilo que é dito, como podem 

induzir o espectador  no erro de que os militares 

portugueses tiveram de abrir fogo numa situação de 

auto-defesa face a invasores estrangeiros. A mesma 

ideia é reforçada, visualmente, nas imagens seguintes, 

destinadas a fazerem a transição para os depoimentos 

posteriores. Trata-se de um conjunto de 13 planos 

igualmente retirados de Angola - Decisão de 

Continuar, iniciado pela fotografia dos dois indivíduos negros sobre a cabeça dos quais 

se encontra o letreiro Souvenir de Leo-Ville. Recordemos que a utilização desta imagem 

nesse documentário de propaganda, destinava-se a «comprovar» a alegada origem 

estrangeira dos ataques de Março de 1961. A utilização desta mesma imagem em 

Ultramar denota uma leitura contraditória. A função de «prova» visual pelos ataques de 

estrangeiros que cabia à imagem no seu contexto original — reforçada pela reprodução 

da narração original deste documentário que afirma “Estes são alguns testemunhos que 

identificam os criminosos e que determinam a sua proveniência de territórios 

estrangeiros” — é corrigida no filme de Garção Borges através da inserção de um cartão 

com a indicação de que as primeiras acções violentas em Luanda foram realizadas por 

“guerrilheiros nacionalistas”. 

A comparação deste grupo de planos com a sequência original mostra mais uma 

diferença fundamental: apesar de todos os planos serem provenientes do mesmo filme, 

em Ultramar encontramo-los numa sequência que viola a cronologia dos 

acontecimentos. Assim, a cerimónia fúnebre que conclui, como ponto alto, este grupo 

de imagens históricas, ocorreu em Fevereiro, ou seja, antes dos ataques de Março. 

O próximo depoimento a analisar é o de Rui Mendes. Sentado à frente de um 

espelho iluminado e flanqueado por uma peruca, indícios que identificam o espaço 
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como camarim de um teatro, Mendes fala das suas experiências enquanto soldado 

estacionado junto com a sua companhia durante seis meses em Zala e os crescentes 

problemas disciplinares que se verificavam na altura. Perante uma selecção de imagens 

tiradas do filme Nambuangongo - A Grande Arrancada — imagens que denotam o 

início da operação bem como os obstáculos encontrados pelos militares durante o seu 

avanço para Nambuangongo — Mendes relata a realidade de guerra que a sua 

companhia experienciava neste posto devido à supremacia do inimigo: 

“Estava encurralada, porque todo o território à volta estava ocupado pelos 
guerrilheiros africanos. Nós só fazíamos operações para irmos buscar a 
Nambuangongo cerveja, tabaco, alface, couves, farinha para fazer o pão, 
enfim géneros de primeira necessidade, e deixávamos sempre pessoas pelo 
caminho.”208

Desta situação militar resultava, nas palavras de Rui Mendes, uma “tomada de 

consciência por parte da juventude portuguesa” que percebia que “estava numa guerra 

para perder”. Mendes termina o depoimento com a seguinte conclusão: “Foi uma guerra 

onde nunca vi nem sequer um oficial do quadro permanente convicto de que Portugal ia 

ganhar aquela guerra.”209 Este depoimento desmascara, desde logo, dois dos paradigmas 

da propaganda de guerra identificados: o de que as vitórias militares de 1961 tinham 

terminado a guerra de forma vitoriosa e de que a tropa portuguesa possuía um moral 

muito elevado. 

Estas afirmações, todavia, perdem parte do seu impacto sobre o espectador devido 

ao uso das imagens de arquivo. À primeira vista, o aproveitamento de imagens do 

documentário Nambuangongo pode fazer todo o sentido. Na verdade, Rui Mendes fala 

dos meses que passou com a sua companhia em Zala, cuja «reconquista» foi um dos 

principais objectivos militares retratados por este documentário. No entanto, a 

sonorização das imagens do avanço da coluna militar, mudas no original, através da 

aposição do ruído de motores, acentua a leitura literal do plano desviando a atenção do 

espectador em relação às afirmações deste deponente. 
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Tal como no depoimento de Rui Mendes, também muitas das imagens centrais 

que acompanham o primeiro depoimento de outro do intervenientes, Manuel Alegre, são 

provenientes de Nambuangongo. Integrado num contexto mais alargado, centrado no 

problema do medo em situação de combate, o depoimento de Manuel Alegre começa 

com um plano deste antigo Alferes miliciano filmado em ligeiro contra-picado. Segue-

se um conjunto de 14 planos de arquivo que cobrem duas temáticas distintas: o avanço 

de soldados pela mata —designadamente a tomada da Pedra Verde— e soldados feridos, 

sendo seis destes planos oriundos do filme Nambuangongo.210 É esta a parte que mais 

nos interessa. Alegre recorda: 

“Uma primeira experiência muito dolorosa que tive, foi a morte de um 
amigo querido Manuel Ortigão de Oliveira. Ele tinha-me dito, é curioso, na 
última vez que nós vimos: ‘Vou morrer’. Pressentia a sua própria morte.”211

Sobre a imagem de um outro soldado ferido, Alegre recita o seu poema A segunda 

canção com lágrimas terminando-o com as palavras, 

“Meu amigo quebrou-se como se fosse de vidro. 
Ficaram vinte e cinco pedaços de um homem.”212 

A ligação entre as palavras e as imagens neste depoimento é clara. Enquanto 

Alegre fala de uma situação de combate, olhamos para as imagens de soldados a 

avançar. Quando fala da morte do seu amigo, olhamos para um soldado ferido. Dado o 

uso habitual que Garção Borges faz das imagens de arquivo, podemos supor que a razão 

pela qual a morte referida no depoimento não foi ilustrada por uma imagem de um 

soldado morto deve-se à escassez de imagens desta natureza. Acresce o facto de as 

imagens da morte do Segundo Sargento Manuel de Sousa já terem sido usadas noutro 
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momento do filme.213 

Também no depoimento de Carlos Fabião, a morte é a temática central. 

Limitámo-nos a analisar a terceira intervenção deste oficial, apesar de este intervir 

várias vezes no filme. Fabião introduz na problemática da morte dois novos aspectos: o 

da indiferença face à morte física e o da integridade do corpo. Fabião confessa ter 

experienciado uma indiferença cada vez maior em relação aos cadáveres à sua volta de 

modo que, a dada altura, começou a temer que se estava a “desumanizar”. A dado ponto, 

aborda também a questão da mutilação dos cadáveres dos inimigos: 

“Eu vou falar de mim, não vou falar de outros camaradas. Eu tive sempre 
muito cuidado — nem sempre consegui impedir — quando via um inimigo 
morto, em preservar o cadáver. Não cortar orelhas, não cortar dedos, não 
cortar cabeças de quem ficava morto. Não consegui cem por cento, mas 
tentei o mais possível evitar que acontecessem estas questões”.214 

Ao confirmar a prática de mutilações dos 

cadáveres dos inimigos, Carlos Fabião denuncia a 

propaganda militar que tinha elogiado a luta dos 

militares portugueses em Angola numa luta do mundo 

civilizado contra a barbárie. Mas que imagens 

acompanham estas sensíveis afirmações? Face ao 

papel ilustrativo reservado às imagens históricas neste 

filme, seria de esperar que as descrições fossem 

acompanhadas por imagens de cadáveres, como aliás 

tem sido o caso, por exemplo, nos planos 274 a 284. 

Vemos, pelo contrário, imagens de uma patrulha 

militar de soldados negros, não portugueses, filmados 
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numa cena de combate, não encenada como indiciam 

as variações na própria imagem (zoom in e out, 

desfocagens etc.). A mesma discrepância entre palavra 

e imagem repete-se na segunda parte do depoimento. 

As afirmações de Carlos Fabião sobre a sua recusa de 

mutilar os cadáveres dos inimigos mortos são 

acompanhadas pela continuação das imagens da 

patrulha bem como por um plano final do entrevistado, de uma duração de quatro 

segundos, apesar de constarem numa outra cena do filme (planos 255 a 256) imagens de 

mãos e cabeças cortadas.

Esta discrepância entre a palavra e a imagem, verificada sobretudo nos momentos 

dos depoimentos directamente ligados à questão da morte, leva-nos a questionar mais 

detalhadamente a cena com as imagens mais violentas de todo o filme, ou seja a 

descrição dos massacres. Uma das recordações dos massacres no documentário é feita 

por Fernando Robles. Filmado em plano médio, 

vestido de fato e gravata e flanqueado por uma 

espada, Robles enfrenta a câmara com uma atitude 

distante, mas direita e auto-confiante como alguém 

que se orgulha do que fez. Sobre um conjunto de doze 

fotografias a preto e branco que nos mostram 

cadáveres mutilados de brancos e africanos, adultos e 

crianças, Robles recorda a descoberta das vítimas dos 

massacres de Março de 1961 e a solidariedade entre colonos e soldados: 

“No primeiro mês das operações, toda a solidariedade que havia entre a 
tropa e os fazendeiros brancos foi cimentada na desgraça, na lágrima e no 
terror. Havia cenas tão alucinantes e cenas tão macabras e de tanto horror 
que fazendeiros habituados ao sertão, à África dura, ficaram de tal maneira 
estupefactos, que eram incapazes de enterrar as próprias famílias. Tinham 
que ser os soldados que o faziam.”215

O discurso deste militar, em combinação com as fotografias dos corpos mutilados, 

representam-no como uma personagem muito empática com o qual o espectador se 
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pode identificar facilmente. Esta imagem positiva é ainda reforçada pela primeira 

imagem do conjunto das fotografias dos massacres, uma fotografia que não tem nada a 

ver com as restantes, mostrando-nos dois soldados portugueses, um branco e um 

africano, a escoltar uma mulher negra pela mata, com 

o pormenor de que o soldado branco, muito 

provavelmente o próprio Robles, carrega uma criança 

africana ao seu colo. Nada das suas afirmações fazem 

o espectador pensar que o deponente é uma das 

personagens mais controversas de toda a Guerra 

Colonial, o mais conhecido “criminoso de guerra” 

português, em relação ao qual se pode ler num texto de 

Viriato da Cruz: “Leal Robles «despacha» negros dos mais diversos modos: pondo-os 

em fila indiana para poupar munições ou juntando-os “para a fotografia de grupo” e 

metralhando-os de seguida”.216 

Mas o documentário Ultramar : Angola 1961 – 1963 não dá voz apenas a 

testemunhos portugueses mas também a antigos dirigentes dos movimentos de 

libertação. Como se relacionam os depoimentos destes 

testemunhos com a visão da guerra dos militares 

portugueses? Em que medida os depoimentos de 

Holden Roberto, Dino Matrasse e Lúcio Lara 

oferecem a outra face dos acontecimentos e corrigem 

ou complementam os factos abordados pelos 

entrevistados portugueses?
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Antes de nos determos sobre o próprio conteú

do dos depoimentos, é indispensável referir a 

proporção dos mesmos em relação ao tempo total 

destinado às entrevistas. Se a voz de Holden Roberto 

ainda se faz ouvir ao longo de cerca de um minuto, 

pouco menos da duração média da generalidade dos 

depoimentos (85 segundos), Dino Matrasse intervém 

apenas durante 30 segundos e o depoimento do antigo 

dirigente do MPLA, Lúcio Lara, conta com uns meros 

14 segundos. Por outras palavras, com uma duração 

total de 101 segundos, a voz dos representantes dos 

movimentos de libertação nem sequer chega a 

constituir 5% do tempo total das entrevistas no filme. 

Consequentemente, a sua importância como fonte oral 

para a reconstrução dos acontecimentos é extremamente 

reduzida. Limitamo-nos na nossa análise ao primeiro depoimento de Holden Roberto, 

antigo Presidente da UPA, inserido no filme logo a seguir às imagens do enterro dos 

polícias mortos no contexto do 4 de Fevereiro, retiradas do filme Angola - Decisão de 

Continuar. Holden Roberto, em vez de esclarecer a perspectiva da UPA em relação aos 

acontecimentos, limita-se a falar genericamente do colonialismo português, do trabalho 

forçado e da falta de instrução escolar, caracterizando o regime como sendo de um 

“desleixe total”.217 Ainda mais relevante para a nossa análise do que esta classificação 

eufemista do sistema colonial, é a segunda parte do depoimento em que Holden Roberto 

refere o levantamento da Baixa do Cassange, que “os Portugueses tentaram conter”.218 

Quais são as imagens destinadas à ilustração deste massacre? Enquanto na primeira 
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parte do depoimento vemos a figura de Holden 

Roberto, reclinado numa poltrona, a falar para a 

câmara, a partir do momento em que este começa a 

falar da tentativa dos Portugueses de “conter” o 

levantamento da Baixa do Cassange e os tumultos de 

4 de Fevereiro, o plano muda para imagens de 

arquivo. Mas também nesta cena, o material usado para 

ilustrar o depoimento, trai-o, na medida em que nos 

mostra munições, catanas e bombas artesanais, 

armamento alegadamente apreendido pelos soldados 

portugueses. O último plano é simultaneamente o 

ponto alto da cena em questão: a imagem de um 

panfleto com o título “O primeiro soldado da Rússia”. 

Qual é o efeito destas imagens sobre o espectador que 

está a ouvir o discurso? Enquanto Holden Roberto classifica o levantamento popular da 

Baixa do Cassange e os ataques de 4 de Fevereiro como um movimento nacionalista, as 

imagens acabam por introduzir um suplemento de informação, deixando evidente que as 

acções referidas eram dirigidas por forças estrangeiras, nomeadamente dos países 

comunistas. Ou seja, o que esta montagem faz é confirmar como verdadeira a 

tradicional mensagem da propaganda bélica do Estado Novo.

Assim, o posicionamento do documentário Ultramar 1961-1963 face a diversos 

aspectos da propaganda da guerra é ambíguo. Se por um lado as imagens de arquivo, tal 

como são utilizadas, perpetuam a ideologia colonial, por outro os depoimentos dos 

entrevistados evidenciam que uma série dos tópicos identificados na análise dos filmes 

Angola - Decisão de Continuar e Nambuangongo - A Grande Arrancada não passaram 

de mentiras de propaganda. O filme mostra claramente que os militares iam para Angola 

mal equipados, sem preparação apropriada para a realidade que iriam encontrar após a 

sua chegada e com um moral baixo, sendo os que acreditavam numa vitória militar uma 

pequena minoria. Para além disso, não deixa dúvidas de que a guerra não era uma luta 

do mundo civilizado contra a barbárie, mas que crimes de guerra se verificavam em 

ambos os lados dos beligerantes. 
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Mas qual é o seu posicionamento face à espinha dorsal da ideologia colonial 

portuguesa pós 2ª Guerra Mundial, ou seja a pretensa singularidade do seu colonialismo 

devido à sua alegada essência pluricontinental e multirracial. 

Rui Rosado Vieira, que acompanhava as campanhas da Acção Psico-Social da sua 

companhia, relata no seu depoimento a sua experiência do Portugal pluricontinental:

“[...] havia às vezes umas sessões que eram um pouco caricatas: o 
responsável da unidade militar levava uma bandeira, a bandeira portuguesa 
e depois fazia uma série de perguntas. Perguntava aos nativos se sabiam o 
que era aquilo. E eles, em regra, diziam que não sabiam o que era. Depois 
perguntava, se sabiam o que era Deus. Eles também diziam que não. 
Depois, em regra, o militar dizia que estava lá em cima. Depois punham-se 
a olhar para cima, para ver onde estava Deus.”219 

Se o depoimento e a conclusão de Rosado Vieira de que “Dizer que aquilo era 

Portugal é um bocado forçado”220  se destinam, na narrativa do documentário, a 

evidenciar de que o argumento da pluricontinentalidade não passava de mais uma 

mentira de propaganda, em relação ao argumento da multirracialidade a situação é mais 

ambígua. 

Na verdade, o filme toca esta questão em vários momentos. Logo no início, 

surgem quatro planos que na sua leitura original 

podiam ser entendidos como prova visual da 

existência de uma sociedade multirracial em Angola. 

Trata-se de um grupo de imagens filmadas num 

mercado onde se encontra uma enorme multidão de 

pessoas. A câmara aproxima-se sucessivamente, 

revelando-nos, no centro de dois planos, mulheres 
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brancas, uma com uma criança pequena ao colo, 

sempre rodeadas por centenas de africanos. Segue-se 

uma longa panorâmica sobre a baía e o centro de 

Luanda, em muito parecido com o plano inicial de 

Angola - Decisão de Continuar. A imagem 

apresentada ao espectador é a de uma sociedade 

moderna, próspera e pacífica  onde mulheres brancas 

se movimentam livremente por meio de milhares de 

africanos. 

Todavia, a sequência que se segue, sobre a qual 

é colocado o genérico do filme, em que homens e 

mulheres se preparam para defender as suas 

propriedades praticando o uso de armas, desmascara a 

imagem da sociedade pacífica e multirracial como um 

mera ilusão propagandística. O acompanhamento 

musical através do já referido hino Angola é Nossa —

em relação ao qual Fernando Ribeiro destaca a forma 

como Angola é tratada, isto é tal como se “fosse um 

objeto que se possui, e não uma terra com gente 

dentro; como se os Angolanos não contassem para 

nada [...] sem direitos nem opinião”221— reforça a 

crítica ao poder absoluto do sistema colonial. Reencontramos a mesma música no 

contexto das rusgas aos musseques em Fevereiro de 1961, colocada sobre as imagens de 

milhares de angolanos sentados no chão, obrigados a esperar para serem revistados 

pelos militares portugueses. No entanto, no relato de Mesquita Brehm que assistiu 

pessoalmente à supressão sangrenta da greve dos plantadores de algodão da Baixa do 

Cassange:

 “[...] dias depois, tive a ocasião de observar aquilo com os meus próprios 
olhos. O cheiro era de tal ordem nauseabundo, os corpos estavam assim em 
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putrefacção. E estas são as tais imagens que uma pessoa nunca mais 
esquece.”222 

Nestas palavras transparece a natureza deste poder absoluto, um poder colonial 

que podia dispor livremente sobre a vida e a morte dos colonizados, sempre com base 

numa clara separação das raças. 

 IV.3.3. Nota conclusiva

Ultramar : Angola 1961 – 1963 distingue-se dos documentários analisados, 

sobretudo pelo dispositivo narrativo escolhido. Sem o recurso a um narrador 

omnisciente, aborda os anos iniciais da Guerra Colonial em Angola, recorrendo ao 

testemunho de personagens directamente envolvidos nos acontecimentos retratados. 

Teoricamente, a multiplicidade de memórias e perspectivas dos deponentes, entre os 

quais três antigos membros das forças inimigas, deveria capacitar um espectador não 

especializado na matéria a formar uma opinião própria, algo impossível nos 

documentários clássicos, onde predomina o comentário em voice-over, pronunciado 

pelo narrador omnisciente. 

No entanto, o recurso à entrevista como instrumento principal da narrativa de um 

documentário levanta dois problemas. Em primeiro lugar, tal como salienta Ricoeur, os 

depoimentos de testemunhas oculares não constituem nenhuma garantia de um 

posicionamento crítico face aos eventos apresentados. Nesta linha de pensamento, a 

noção do «eu estive lá – pode acreditar», uma das principais características da 

testemunha ocular, induz o espectador a atribuir ao relato o estatuto de um registo 

fotográfico dos eventos e não o de “uma narrativa constituída pela percepção, pela 

memória e pela restituição através de narrativa”.223 Por outras palavras, ao contrário do 

estatuto concedido devido à sua presença física no evento, nenhuma testemunha pode 
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provar mais do que o seu próprio ponto de vista sobre os acontecimentos retratados, e 

nunca pode apresentar mais do que a imagem dos acontecimentos retida na sua 

memória. Em segundo lugar, os documentários baseados exclusivamente no dispositivo 

da entrevista, — o instrumento favorito do documentarista para apresentar um 

determinado assunto em perspectiva histórica, como frisa Bill Nichols224  —, correm 

sempre o risco da parcialidade, no sentido em que os cineastas podem optar por 

entrevistar unicamente pessoas com as quais concordam.225 Desta advertência resulta 

uma nova questão para a nossa análise: qual é o estatuto que o filme atribui às 

testemunhas? 

Com base no teor dos seus depoimentos podemos distinguir, entre os militares 

portugueses entrevistados, três linhas de pensamento diferentes em relação à guerra 

colonial: um primeiro grupo, constituído sobretudo por militares de carreira como 

Carlos Fabião, Carlos Galvão de Melo e Almeida Bruno, para os quais a guerra, 

juntamente com todas as suas implicações, é algo que faz parte da natureza humana; um 

segundo grupo, que inclui como figuras principais Fernando Robles, José Castelo 

Branco de Moura e Hilário Junqueira, que está convicto de ter agido de forma devida e 

correcta; e finalmente, um grupo que reune vozes críticas à actuação portuguesa na 

guerra colonial e que inclui Mesquita Brehm, Rui Mendes, Rosado Vieira e Carlos 

Costa. Cabe a este último um dos mais longos e emocionalmente intensos depoimentos 

deste documentário, nomeadamente o  relato de como o repentino rebentamento de uma 

mina o vitimizou para o resto da sua vida, ao transformá-lo de soldado em deficiente de 

guerra.226

No entanto, um dos principais pressupostos para a formação de uma opinião 

própria por parte do espectador em relação aos depoimentos apresentados é uma 

confrontação directa entre estes depoimentos através da montagem. O filme apresenta 

este tipo de confrontação apenas uma única vez, na montagem das memórias do 

levantamento popular da Baixa de Cassange de Mesquita Brehm e José Branco de 
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Moura. Enquanto que para Brehm se trata de um autêntico massacre perpetrado pelas 

tropas portuguesas, José Branco de Moura avalia a actuação dos militares como mero 

cumprimento do seu dever. Partindo do facto de neste filme, em regra, os deponentes 

não apresentarem posições contraditórias, e tomando em consideração a asserção de Bill 

Nichols de que o autor de um documentário é sempre simultaneamente “testemunha-

participante e criador de significado”, podemos interrogar-nos acerca do «significado» 

atribuído aos acontecimentos deste período chave da história contemporânea portuguesa 

por parte do realizador. A resposta encontra-se no segundo depoimento de Manuel 

Alegre, que encerra o filme. Alegre considera-se parte de uma “geração sacrificada”, 

uma geração que não só nasceu numa ditadura como foi enviada para uma guerra na 

qual “a maioria não acreditava”.227 Reencontramos nestas palavras o termo «sacrifício», 

tão omnipresente nos documentários de propaganda analisados. Este topos é, na 

verdade, a ideia central do filme, como mostra a cena final, composta exclusivamente 

por imagens de arquivo sem acompanhamento de qualquer discurso verbal. A cena é 

iniciada por uma imagem de uma estrada de terra 

batida, algures em África, desobstruída há pouco 

tempo, como revelam os troncos de árvores colocados 

na berma. De seguida, a imagem muda para um plano 

da bandeira portuguesa, por trás da qual surge 

gradualmente um grande plano com uma Cruz de 

Guerra. A partir desta imagem, a câmara sobe numa 

panorâmica vertical fixando-se na cara de um homem 

de meia idade sobre o qual surge uma imagem da 

bandeira portuguesa. Segue-se a imagem de um outro 

indivíduo, de uma classe social claramente superior. 

Ambos carregam as condecorações dos filhos mortos. 

As imagens em causa têm a sua origem numa 

reportagem filmada pela RTP por ocasião de uma das 

cerimónias públicas da imposição das condecorações do dia 10 de Junho. O filme não 
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inclui a narração original da reportagem, utilizando 

apenas a fanfarra militar que acompanha a cerimónia. 

Enquanto a imagem desaparece, a música continua 

por mais alguns segundos, sendo, depois, 

gradualmente substituída pela voz de Manuel Alegre 

que recita o seu poema Nambuangongo, Meu Amor: 

“(...)
Em Nambuangongo a gente pensa que não volta
cada carta é um adeus em cada carta se morre
cada carta é um silêncio e uma revolta.
Em Lisboa na mesma isto é a vida corre.
E em Nambuangongo a gente pensa que não volta.

É justo que me fales de Hiroxima.
Porém tu nada sabes deste tempo longo longo
tempo exactamente em cima 
do nosso tempo. Ai tempo onde a palavra vida rima 
com a palavra morte em Nambuangongo.”228

A leitura destes versos, — nos quais a oposição dos dois espaços, Lisboa e 

Nambuangongo, simboliza a oposição de vida e morte—, logo a seguir às imagens da 

cerimónia da entrega das condecorações aos familiares dos soldados mortos, reforça a 

mensagem do filme de que uma geração foi sacrificada para que o resto da população 

pudesse continuar a sua vida da mesma forma como sempre a vivia. No entanto, esta 

mistificação da realidade histórica, que num dos depoimentos de Rui Mendes assumia a 

dimensão de “um castigo sem culpa que se abateu sobre a juventude portuguesa nestas 

décadas de 60 e na primeira metade da década de 70”229, leva a um resultado 

problemático de ponto de vista histórico: faz com que, apesar da sequência inicial 

dedicada inteiramente ao enquadramento histórico dos acontecimentos, as causas 

responsáveis pela eclosão e condução da guerra se desvaneçam sob o véu do 

misticismo.

 Tendo em conta que os diversos depoimentos usados no filme não servem 

propriamente como fontes de novas informações sobre os assuntos abordados, mas 
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antes para confirmar o significado que lhes é atribuído pelo realizador, consideramos 

que o maior problema do filme reside na forma como estas são articuladas com as 

imagens de arquivo.  

Voltemos à cena dedicada à repressão militar do levantamento popular da Baixa 

de Cassange. Na verdade, nesta cena o realizador João Garção Borges é confrontado 

com um dos principais problemas que surge em qualquer filme documental: como 

ilustrar acontecimentos históricos que nunca foram filmados nem fotografados? Tal 

como já referimos, os acontecimentos são recordados por dois testemunhos 

contraditórios: por Mesquita Brehm, no entender do qual a resposta por parte dos 

militares portugueses teve os contornos de um massacre; e por José Castelo Branco, 

para o qual se tratava de uma acção militar normal. Em relação ao relato do último já 

tivemos oportunidade de altertar para o efeito das imagens de militares africanos não 

portugueses sobre o espectador, nomeadamente a indução em erro de que a acção 

militar teria occorrido numa espécie de auto-defesa face a invasores estrangeiros. Que 

tipo de imagens são usadas para ilustrar o depoimento de Mesquita Brehm? 

Durante a primeira parte do depoimento, o espectador assiste a imagens e ao som 

de aviões e explosões que se relacionam directamente com o discurso verbal que 

acompanham. Esta relação muda, no entanto, quando o deponente relata os ataques com 

bombas de napalm que vitimizaram, — tal como se sabe hoje — cerca de 5.000 

homens, mulheres e crianças.230  Nesse momento, 

vemos duas imagens sobrepostas: um movimento 

panorâmico revela-nos um grupo de africanos de 

expressão entristecida, plano sobreposto a ténues 

imagens de tabancas a arder. A opção tomada, quanto 

a nós, é duplamente problemática: não só se verifica 

que a utilização de imagens de cadáveres é reservada 

ao longo do filme a vítimas de ataques perpetrados pelas 
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forças de libertação africanas231, como é incapaz de provocar no espectador a 

compreensão da verdadeira dimensão da violência aplicada. 

No entanto, apesar do distanciamento do autor do filme em relação à ideologia 

colonial estado novista, a linha de demarcação entre Ultramar e os documentários de 

propaganda produzidos durante os anos da guerra acaba por ficar esbatida, quando o 

filme usa as imagens provenientes destes documentários como «imagens de arquivo». 

Ao utilizar imagens destinadas em primeiro lugar a mobilizar a população portuguesa 

no apoio à política colonial do regime, e ao servir-se delas de forma exaustiva e sem 

qualquer tipo de posicionamento crítico, tal como se tratasse de “imagens inocentes”232, 

o realizador expõe-se ao risco de importar, juntamente com as imagens, o discurso 

visual que transportam, ou seja a mensagem que lhes foi afixada no momento das suas 

filmagens e montagens. Este risco aumenta ainda mais quando as imagens são 

acompanhadas pela locução original. Assim, com a inserção dos já referidos planos 

filmados por António Lopes Ribeiro233, acompanhados pela voz deste cineasta-mor do 

Estado Novo, o documentário Ultramar não só repete a apologia propagandística da 

obra colonizadora portuguesa, — obra que, como afirma Lopes Ribeiro, transformava 

terras desertas em «terras de pão» —, como valida, simultaneamente, a ideia subjacente 

do convívio pacífico e harmonioso das raças numa terra com espaço para tudo e todos. 

Esta ideia não só não é contrariada por nenhum dos deponentes como é reforçada pela 

inserção da cena da apresentação das alegadas provas visuais da «origem estrangeira» 

dos ataques de Fevereiro de 1961 de Angola - Decisão de Continuar, igualmente 

acompanhada pela locução original. Acresce a esta problemática o facto de o realizador 

atribuir — devido ao dispositivo da entrevista de testemunhas oculares que através da 

sua voz e da sua presença física na imagem autenticam a veracidade das informações— 

formalmente, ao narrador do filme de propaganda uma posição de igualdade com os 

deponentes. Deste modo as afirmações desse proferidas em Angola - Decisão de 
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231 Poder-se-á argumentar que não restam traços destas imagens. No entanto este argumento cai perante o 
uso livre que o realizador faz das imagens de arquivo. Compara-se por exemplo o tratamento visual 
dado ao mesmo episódio no filme de Quirino Simões, já referido neste trabalho.

232  Cf. também: Marc Ferro, «Axes pour une Recherche», in Cinéma et Histoire. Nouvelle Édition 
refonde, Paris,  Éditions Gallimard, 1993, p. 22.

233 Ultramar. Angola 1961 - 1963, pls. 167-172. 



Continuar, “Estes são alguns testemunhos que identificam os criminosos”234, acabam 

por revestir o mesmo grau de veracidade que os depoimentos das testemunhas 

entrevistadas. 

Se, nestas imagens, o efeito de manipulação do espectador pode ser entendido 

como não deliberado e provocado por um uso irreflectido de materiais preexistentes, o 

mesmo já não se pode dizer em relação à cena dedicada aos massacres de Março de 

1961. Aqui, como afirma o próprio realizador, a manipulação foi intencional.235 

Montada no seguimento das imagens apologéticas de António Lopes Ribeiro e da 

entrevista de Hilário Junqueira em que este relata a sua reacção emocional perante os 

corpos mutilados, os ataques perpetrados pelas forças independistas são apresentados 

como actos de uma crueldade irracional. A sonorização das imagens de corpos de 

africanos barbaramente mutilados pelo meio do anúncio do início da revolução 

angolana, “acto histórico que ficará gravado a letras de sangue”236, emitido pela rádio 

Voz da Angola Libre, foi realizada com a intenção de desmascarar a declaração da UPA 

como “linguagem da propaganda”, como nos explicou o realizador. Esta traz, no 

entanto, dois resultados certamente indesejados pelo realizador. Ao mostrar os ataques 

da UPA como um retrocesso aos tempos «selvagens», os crimes de guerra dos militares 

portugueses — os “excessos”, referidos em alguns dos depoimentos — passam a 

assumir um estatuto de meras retaliações, de dimensões claramente inferiores às dos 

massacres de Março de 1961. Para além disso, a pretendida descredibilização total dos 

movimentos de libertação confirma a mensagem da propaganda bélica estadonovista da 

altura, que afirmava que em Angola não se tratava de uma guerra de libertação mas de 

actos bárbaros, cujo alvo único era lançar o terror entre uma população pacífica e unida.

 O uso das imagens históricas no filme de João Garção Borges evidencia-nos, de 

forma clara, o que refere Francois Niney  ao interrogar-se “qu'est-ce qu'un film 

d'archive?”: 
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234 Angola. Decisão de Continuar, «Versão SNI», pl. 90.
235 Entrevista com João Garção Borges em 30/05/2012.
236 Ultramar. Angola 1961 - 1963, pls. 200-207.



“Ce n'est pas un certain genre de films, ce n'est pas une essence, c'est un 
usage: une re-vision, un ré-emploi.”237

Um dos principais problemas do trabalho com imagens de arquivo é o efeito 

sedutor que podem ter sobre o cineasta. Aparentemente, prometem uma espécie de 

cápsula de tempo na qual ficam conservados os próprios acontecimentos do passado. No 

entanto, a «imagem de arquivo» nunca é uma imagem órfã, ou seja uma imagem sem 

autor e sem propósito concreto, mas sempre aquilo que o cineasta que a emprega, quer 

que ela seja. Por este motivo, a sua utilização obriga  a uma aplicação com um máximo 

de cuidado e atenção. Vejamos mais um exemplo que revela as ambiguidades dos seus 

usos. Trata-se, em concreto, da cena da despedida do primeiro contingente de soldados 

enviados para Angola. Sobre as palavras de Salazar “Andar rapidamente e em força é o 

objectivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão...”238, o realizador coloca 

imagens que denotam, segundo a legenda, o embarque 

dos soldados no navio Niassa em 21 de Abril de 1961. 

A cena abre com a imagem de um cais de 

desembarque repleto de mulheres a acenar em modo 

de despedida. Após um movimento panorâmico sobre 

um navio onde centenas de soldados acenam 

entusiasticamente, a imagem corta para uma outra 

parte do cais. Também aqui assistimos a uma 

multidão que, igualmente entusiasmada, acena aos 

soldados. A imagem corta mais uma vez para o navio 

e mostra-nos, desta vez segundo um ângulo diferente, 

mais imagens de soldados entusiastas. No entanto, no 

conjunto destas imagens, há dois aspectos que 

suscitam a nossa atenção: em primeiro lugar, as 
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237 Niney, François, Le documentaire et ses faux-semblants, Paris, Klincksiek, 2009, p. 144.
238 Ultramar. Angola 1961 - 1963,  pls.  211-219; o discurso foi posteriormente publicado sob o título «Ao 

Assumir a Pasta da Defesa Nacional»; cf: Salazar, António Oliveira de «Ao Assumir a Pasta da Defesa 
Nacional. Declarações proferidas através da Rádio e da Televisão, em 13 de Abril de 1961», in 
Discursos e Notas Politicas. VI – 1959-1966, Coimbra,  Coimbra Editora Lda., 1967, pp. 123-124.



diferenças nas tonalidades das mesmas, indício da 

proveniência de fontes diferentes; em segundo lugar, 

o facto de, no meio de imagens de centenas de 

homens e mulheres aparentemente felizes, se 

encontrar um plano que nos mostra mulheres cujas 

caras aparentam um desespero profundo.  Essa 

aparente contradição desfaz-se, contudo, quando nos 

aproximamos, através de uma ampliação digital, de 

uma das imagens, um plano muito geral que denota 

uma multidão entusiasta reunida no cais: os soldados 

que se encontram na escada de acesso ao barco não 

estão a subir mas a descer. Por outras palavras: nas 

imagens que acompanham o discurso de Salazar, o 

realizador misturou, por razões  que desconhecemos, 

imagens de partidas com imagens de chegadas de 

soldados, um facto indetectável para um espectador 

normal, cuja atenção é captada pelo som da voz de 

Salazar e pela predominância de imagens de 

multidões exaltadas. Nomeadamente, estas imagens 

da despedida do primeiro contingente de soldados 

enviados para Angola no dia 21 de Abril de 1961, revelam um outro problema 

intrinsecamente ligado ao uso de material iconográfico produzido com fins de 

propaganda. Segundo Francisco Feio239  a partida do primeiro contingente de soldados 
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239  Francisco Feio, Uma fotografia que não podia ser publicada , 2011, ht tp: / /
equivalentes.wordpress.com/2011/04/21/uma-fotografia-que-nao-podia-ser-publicada/Blog, 
23/07/2011; esta teoria é corrobada por uma fotografia de Francisco Lopes dos Santos, ele próprio foi 
um dos militares que partiu com o Niassa em 21 de Abril de 1961; cf. http://
combatentesdeavintes.blogspot.pt/2011/04/francisco-lopes-dos-santos-angola.html
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não se realizou nos locais  retratados nos planos 

geralmente usados para ilustrá-la, os cais de Rocha 

Conde de Óbidos ou de Alcântara, mas no Cais da 

Fundição em Santa Apolónia. As imagens registadas 

neste evento nunca chegaram a ser publicadas, 

segundo o autor, uma vez que nelas “Não há heroísmo 

nenhum, apenas a condição humana perante o 

afastamento e a separação”. Ao não questionar, 

devidamente, a origem e o verdadeiro conteúdo visual das imagens usadas na ilustração 

da cena da despedida dos soldados, o filme Ultramar acaba por confirmar a informação 

veiculada pela propaganda do Estado Novo como verdadeira, no sentido em que a 

população portuguesa apoiava o envio de militares a Angola, não correspondendo ao 

seu objectivo de “mostrar a violência a qual eram sujeitos os rapazes quando eram 

enviados para Angola”. 

Resumindo, podemos dizer que o documentário Ultramar : Angola 1961/1963 

concretiza um passo decisivo no tratamento audiovisual deste episódio da história 

contemporânea portuguesa, na medida em que se distancia do dispositivo do narrador 

omniciente, dominante nos documentários realizados anteriormente. Ao integrar o 

testemunho de elementos com diversas experiências de guerra, provenientes de diversos 

estratos sociais, apresenta ao espectador um leque de fontes orais que, todavia, apenas 

em casos excepcionais apresentam visões diferentes ou mesmo contraditórias acerca dos 

factos abordados. Desta forma, a promessa de uma multiplicidade de opiniões reduz-se 

a uma orquestra formada em apoio do significado atribuído aos eventos pelo realizador. 

No filme de João Garção Borges, a guerra colonial em Angola surge, essencialmente, 

como um evento trágico e não como resultado de uma determinada conjuntura política 

que vitimou uma geração de jovens portugueses, cujo sofrimento nunca foi devidamente 

reconhecido. A intenção meritória do realizador sofre da fragilidade do dispositivo 

escolhido, tanto mais que as imagens originais são utilizadas muitas vezes sem qualquer 

relação com o discurso verbal que é simultaneamente proferido.240 
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240  Cf. aqui à título exemplar os planos 307 a 327, todos retirados do filme Nambuangongo - A Grande 
Arrancada. 



 Finalmente, é de salientar neste documentário um outro aspecto que o destaca 

dos restantes analisados no nosso estudo. João Garção Borges pretendia introduzir na 

sua abordagem um “sentido de poesia”. Esta intenção manifesta-se de duas formas: em 

primeiro lugar, da forma mais óbvia, através da recitação de dois poemas de Manuel 

Alegre; em segundo lugar, na resposta emocional que procura provocar no espectador. 

O espectador pode não concordar com a mensagem do filme ou a forma escolhida para 

retratar os acontecimentos. Nunca porém, ficará indiferente perante as descrições do 

sofrimento humano provocado pelos mesmos.
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IV.4. A Guerra

À primeira vista, a obra A Guerra, da autoria de Joaquim Furtado, destaca-se dos 

documentários Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola e Ultramar  : 

Angola 1961 - 1963   num aspecto fundamental:  a duração. Enquanto os primeiros dois 

filmes retratam os acontecimentos dos primeiros anos da guerra em Angola ao longo de 

cerca de 50 minutos, Joaquim Furtado escolhe uma via diferente. Dedica a este período 

os primeiros quatro episódios da série que, com um total de 42 episódios estruturados 

em três temporadas, assume uma dimensão enciclopédica. Serão estes quatro 

programas, totalizando cerca de 200 minutos, que constituirão o corpo de análise do 

presente capítulo. 

Na época da diversificação da paisagem televisiva provocada pelo advento da 

televisão privada e das novas vias de distribuição através de cabo, satélite e internet, o 

formato «série» desempenha uma função chave para a programação dos canais 

televisivos. Não só permite uma redução nos custos de produção de conteúdos, como 

fideliza os espectadores ao respectivo canal num determinado dia e numa determinada 

hora para ver um determinado programa.  

Na sua tentativa de aproximação teórica ao conceito da «série», os autores Weber/

Junklewitz salientam, como elemento principal, a sua coerência interserial: “Uma série 

consiste em duas ou mais partes, ligadas por uma ideia, uma temática ou um conceito 

comum e que pode surgir em todos os media”241. Em relação ao formato destacam 

quatro características que o demarcam de filmes individuais: 1.º a sua constituição por 

vários episódios; 2.º a sua emissão regular em determinado ritmo e de forma 

continuada; 3.º a interligação dos vários segmentos através de uma continuidade das 

personagens ou de uma constelação fixa das personagens; 4.º a continuidade da acção 
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241  Tanja Weber e Christian Junklewitz, «Das Gesetz der Serie - Ansätze zur Definition und Analyse», in 
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ou de locais, bem como uma interligação temática. Para além destes quatro factores 

também os créditos iniciais e a música podem funcionar como elementos de ligação 

entre os episódios, estando ambos, contudo, sujeitos a alterações. Vejamos, de seguida, 

quais destes elementos podemos encontrar na obra de Joaquim Furtado.

 IV.4.1. Análise Formal

A aplicação da metodologia usada até  este ponto na análise de documentários 

individuais, i.e., a segmentação do discurso fílmico em sequências, ajuda-nos numa 

primeira aproximação aos primeiros quatro episódios da série A Guerra. A segmentação 

das várias sequências baseia-se na narração de Joaquim Furtado que, para além de 

comentar os depoimentos, prepara a transição entre as sequências introduzindo a nova 

matéria da sequência seguinte. Segmentando os primeiros quatro episódios obtemos a 

seguinte imagem:

Episódio I Episódio II
 Ante-genérico  Ante-genérico 
Genérico Genérico
S1 Apreciação actual do 15 de Março Resumo
S2 Pormenores da acção S8 Eventos do 4 Fev.
S3 Evacuação das vítimas S9 Efeitos do 4 de Fevereiro
S4 Capacidade militar portuguesa S10 Efeitos do 15 de Março
S5 1.ª reacção militar S11 Abrilada
S6 Mentalidade colonial S12 Envio pára-quedistas
S7 Preparação do 15 Março S13 Partida contingentes 
Antevisão do episódio seguinte Antevisão do episódio seguinte

Episódio III Episódio VI
 Ante-genérico  Ante-genérico 
Genérico Genérico
Resumo Resumo
S14 Chegada 1º contingente S20 Alterações em Luanda
S15 Resistência dos Colonos S21 Corpo de Voluntários
S16 Guerra dos Africanos S22 Op. Viriato
S17 Terror Branco S23 Encontro Ex-Combatentes
S18 Início acção militar organizada S24 Op. Quipedro
S19 Resistência UPA S25 Relação Portugal-EUA
Antevisão do episódio seguinte S26 Antevisão dos episódios seguintes
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As tabelas revelam uma grande coerência na organização formal de cada 

episódio. Assim, cada um conta com quatro sequências formalmente idênticas: uma 

espécie de prelúdio, que o próprio Joaquim Furtado chama de “ante-genérico”242, o 

genérico propriamente dito, acompanhado por uma música característica para toda a 

série, uma sequência com o resumo do conteúdo do episódio anterior, — com a 

excepção do primeiro episódio — bem como uma antevisão do episódio sequinte, 

integrada na sequência final de cada episódio. Destes quatro elementos, o “ante-

genérico” merece mais atenção, por não corresponder aos elementos clássicos de uma 

série. Para Joaquim Furtado, esta parte cumpre duas funções distintas: primeiro, a de 

providenciar ao espectador o tempo necessário “para se organizar” à frente da sua 

televisão; segundo, a de permitir juntar ao programa pequenas estórias de difícil 

integração dentro da linha narrativa do episódio mas que, no entanto, são interessantes 

ou pela forma como são contadas ou pelo facto de apontarem para o conteúdo do 

restante programa.

Os quatro episódios que iremos analisar destacam-se dos restantes da série por 

serem os únicos que formam uma sequência cronológica. Retratam exclusivamente um 

ano, o de 1961 e um teatro de guerra, o de Angola. Por este motivo, optamos por 

analisá-los como um conjunto. Pela mesma razão excluímos da nossa agregação das 

sequências, conforme a sua duração, as sequências recorrentes: 

Descrição do conteúdo duração (seg.)

S21 Corpo voluntários 175
S06 Mentalidade Colonial 188
S25 Relação Portugal-EUA 244
S03 Evacuação vítimas 262
S23 Encontro Ex-Combatentes 263
S12 Envio pára-quedistas 273
S01 Apreciação actual do 15/3 299
S20 Alterações em Luanda 300
S15 Resistência dos Colonos 304
S19 Resistência UPA 307
S24 Operação Quipedro 331
S10 Efeitos do 15 de Março 350
S16 Guerra dos Africanos 372
S13 Partida contingentes 435
S04 Capacidade militar portuguesa. 471
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S26 Regresso dos Refugiados 497
S02 Pormenores da acção 528
S05 1.ª reacção militar 548
S07 Preparação 15 de Março 671
S18 Início acção militar organizada 699
S08 Eventos do 4 de Fevereiro 720
S11 Aprilada 762
S09 Efeitos do 4 Fev. 829
S17 Violência branca 1200
S22 Op. Viriato 1407

Listagem das sequências do conjunto dos  episódios 1 a 4 organizados de acordo com a sua 
duração

A tabela elaborada com base na duração de cada sequência, revela a proporção de 

cada uma dentro deste conjunto dos quatro episódios e indicia-nos a importância 

atribuída a cada uma dentro da totalidade dos episódios em análise. Uma transposição 

destes dados para um diagrama de barras ajuda-nos a visualizar a relevância de 

determinada sequência para o conjunto dos episódios. 

 Diagrama: Duração das sequências em segundos

O diagrama mostra que do universo de trinta sequências, se destacam seis devido 

a uma duração que ronda ou ultrapassa 700 segundos, ou seja, mais de onze minutos. 

Trata-se das sequências n.º 8 (eventos do 4 de Fevereiro, 720 seg.), n.º 9 (efeitos do 4 de 
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Fevreiro, 829 segundos), n.º 11 (aprilada, 762 seg.), n.º 17 (violência branca, 1.200 

seg.), n.º 18 (início da acção militar organizada, 699 segundos) e n.º 22 (Operação 

Viriato, 1407 seg.) que  correspondem a cerca 40% da duração total, como ilustra o 

seguinte diagrama.

Diagrama: Proporção das sequências seleccionadas em relação à duração total do 
conjunto dos episódios.

Destas oito sequências seleccionámos para a nossa análise a 8.ª, a 9.ª, a 17.ª, a 18.ª 

e a 22.ª. Juntamos a este corpo de análise, apesar de ser consideravelmente mais curta, a 

quinta sequência, por motivos que se prendem com as semelhanças temáticas em 

relação aos restantes documentários analisados.
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 IV.4.2. Análise do discurso visual dos quatro episódios

Para facilitar a análise visual das sequências seleccionadas começamos com uma 

apresentação abreviada dos principais conteúdos dos primeiros quatro episódios. 

No centro do episódio inicial da série A Guerra estão os acontecimentos 

geralmente associados à eclosão da guerra colonial portuguesa: os eventos do 15 de 

Março de 1961, vistos pela perspectiva dos dois campos beligerantes.243 

Após o genérico inicial, assistimos aos depoimentos de Lucas Bamba, Álvaro 

Silva Tavares e Holden Roberto, que recordam os preparativos e o tempo imediatamente 

anteriores ao da acção. Sobre as imagens das vítimas, Adriano Moreira e Holden 

Roberto apresentam as suas interpretações dos acontecimentos. Enquanto Adriano 

Moreira classifica os massacres como um “verdadeiro crime contra a humanidade”244, 

Holden Roberto contrapõe que os ataques não devem ser vistos como uma “acção” mas 

como uma “reacção” da população. 

Segue-se a primeira intervenção do narrador. Sobre imagens da época e um mapa 

animado da região, Joaquim Furtado, o autor da série, contextualiza em voice-over os 

acontecimentos na sua dimensão sócio-histórica. Explica a importância económica da 

cultura do café e como os agricultores e empresas produtoras foram apanhados de 

surpresa pelos acontecimentos. A narração marca a passagem para uma entrevista da 

altura com uma mulher, apresentada como vítima dos ataques de 15 de Março. A 

imagem regressa à actualidade para o depoimento de dois activistas da UPA 

directamente envolvidos nos acontecimentos. Este explicam, com manifesta frieza, o 

método seguido nos ataques justificando a ausência de qualquer “sentimento de pena” 

com 500 anos de opressão portuguesa.245  O filme confronta esta perspectiva com o 
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depoimento de Manuel Cruz Alegre, antigo comerciante em Carmona que recorda o 

esquartejamento indiscriminado de mulheres e crianças, memórias dramáticas 

igualmente vividas pelo General Almeida Bruno. No seguimento destas descrições, cabe 

aos antigos activistas da UPA explicar não só os massacres de mulheres e crianças 

brancas como também dos trabalhadores negros, maioritariamente da etnia Bailundo, 

cujo número total em muito ultrapassava o das vítimas brancas. 

Após a descrição do desolado estado da aviação portuguesa em Angola e da 

chegada dos sobreviventes dos ataques ao aeroporto de Luanda, o filme questiona a 

tardia reacção oficial do governo da metrópole aos acontecimentos. O então governador 

de Angola, Álvaro Silva Tavares, explica o hiato de 48 horas entre os massacres e o 

comunicado oficial dos “incidentes junto à fronteira”246  com a intenção de Salazar de 

evitar que a UPA ganhasse credibilidade junto da ONU. 

Segue-se então uma análise detalhada da deficiente situação militar portuguesa 

em Angola, motivo pelo qual os próprios colonos eram obrigados a organizar a sua 

defesa. Uma das primeiras respostas militares aos massacres é o envio da 6.ª companhia 

de caçadores especiais. Acompanhados por uma equipa da RTP, os militares são os 

primeiros testemunhos da destruição e dos massacres, sendo eles próprios, a dada 

momento, vítimas de ataques da UPA. Ao estabelecer paralelos com os acontecimentos 

anteriores no Congo Belga, a narração inicia uma reflexão sobre a tradicional imagem 

do sistema colonial que os Portugueses tinham, construída “com muita propaganda e 

pouca informação”247, motivo principal da surpresa da população portuguesa face aos 

ataques.

Assistimos, de seguida, à descrição das várias fases da preparação do 

levantamento do 15 de Março. O filme termina com a apresentação da contestação à 

política colonial portuguesa em sede da ONU e a crescente clivagem entre o país e o seu 

aliado norte-americano. Enquanto nas ruas de Lisboa se vêem manifestações de cariz 

anti-americano, uma parte das Forças Armadas Portuguesas adopta o ponto de vista da 

administração Kennedy, e inicia uma conspiração contra Salazar, que viria a tomar o 

nome de Abrilada, uma das temáticas centrais do segundo episódio. 
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O segundo episódio abre com os depoimentos de José Mateus Lello e Abel Fialho 

Rico, que relatam o abismo que se abriu entre a população branca e a africana, na 

sequência dos acontecimentos do 15 de Março de 1961, uma das temáticas centrais. 

Após o resumo do episódio anterior, a narração recua no tempo para o período 

anterior ao 15 de Março. No foco de análise estão os dois acontecimentos chave para o 

entendimento dos eventos em causa: os ataques de 4 de Fevereiro, anunciados por uma 

reportagem emitida na altura pelo Rádio Clube Português como acontecimento de pouca 

relevância e o assalto ao paquete Santa Maria. Enquanto o antigo governador geral Silva 

Tavares afirma a existência de uma ligação entre os dois eventos, o então presidente da 

UPA Holden Roberto nega-a. Este último relata ter sido procurado por um elemento 

alegadamente ligado aos organizadores da captura do paquete Santa Maria que lhe pedia 

500 homens para iniciar uma revolta. Receando uma armadilha da PIDE, Holden 

Roberto nega o pedido e manda avisar o Cónego Manuel das Neves para não avançar 

com o plano do assalto à cadeia de Luanda. No entanto, o assalto é executado, com 

consequências fatais. Não só não alcançou o objectivo pretendido, como provocou um 

grande número de baixas do lado das forças atacantes e a captura  de muitos dos seus 

líderes. Ainda durante o enterro dos polícias mortos nos ataques, surgiam as primeiras 

acções de vingança. Para além disso, militares e agentes da policia, assim como da 

PIDE, realizavam rusgas organizadas aos musseques, capturando inúmeros africanos, 

muitos dos quais seriam mortos em condições obscuras. Apesar da propaganda oficial 

continuar a difundir a sua mensagem da multirracialidade que se vivia nas ruas de 

Luanda, a partir de 4 de Fevereiro de 1961 o equilíbrio social ficou irremediavelmente 

afectado. O novo sentimento dominante no território é o ódio entre as raças, ao qual 

sucumbem todos os imperativos da humanidade. 

Em Portugal continental uma tentativa de golpe de Estado do General Botelho 

Moniz ameaça os fundamentos do governo. Com a derrota da ala reformista do regime e 

a consequente remodelação governamental estão criados os pressupostos para uma 

reacção militar em Angola. As primeiras tropas chegam a Luanda. Do lado político, as 

esperanças dos colonos são depositadas na figura de Adriano Moreira, novo Ministro do 

Ultramar. A linguagem oficial da altura provoca nos soldados o desejo de retribuir as 
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acções do inimigo com o mesmo grau de violência. No fim do episódio assistimos à 

despedida de Lisboa do primeiro grande contingente de soldados, enviados para Luanda 

no dia 21 de Abril. 

O terceiro episódio começa com os depoimentos de Ngola Kabangu, antigo 

dirigente do FNLA, e de Manuel Cruz Alegre, comerciante em Carmona. Ambos 

apresentam-nos a sua versão dos massacres cometidos pelos dois lados beligerantes, 

actos justificados pelo último com o lema bíblico “olho por olho, dente por dente”. 

Após o resumo do episódio anterior, o filme apresenta a chegada do primeiro 

grande contingente em Luanda através da perspectiva de um opositor à guerra, o antigo 

alferes miliciano Mário de Pádua. Pádua relata o profundo choque que sentia perante o 

convite formulado pela população branca de “matar pretos durante a noite.”248  Na 

comunicação social portuguesa, contudo, elogiava-se a resistência dos colonos aos 

ataques, sendo um dos casos mais emblemáticos a Mucaba. Durante um mês a 

população desta pequena localidade tinha resistido aos ataques de activistas da UPA. A 

atitude com que os combatentes da UPA enfrentaram as balas dos colonos e das 

metralhadoras da Força Aérea sem qualquer espécie de protecção, é o ponto de partida 

para o questionamento do modo de combater dos elementos da UPA. Enquanto os 

deponentes portugueses interpretam a convicção dos activistas de que “as balas dos 

brancos” não matavam se gritassem “Maza! Maza!” como indicador para o uso 

generalizado de estupefacientes, os activistas explicam-no com a sua profunda 

religiosidade e com a causa da sua luta. 

Excertos da reportagem A Journey to War (NBC, 1961) servem para aprofundar o 

tema das acusações de acções violentas por parte de colonos e militares portugueses. Os 

relatos de execuções organizadas por parte de militares portugueses são posteriormente 

confirmados por Holden Roberto, Carlos Fabião e Abel Fialho Rico. Cabe, neste 

contexto, um especial destaque às companhias de Caçadores Especiais devido à extrema 

violência aplicada aos africanos capturados como «suspeitos». Um dos seus elementos 

mais conhecido era o Alferes Fernando Robles, celebrado em Lisboa como herói, em 

Brazzaville conhecido como “o menino assassino”249. A responsabilidade pelos 
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«excessos» ocorridos não cabia todavia exclusivamente aos militares no terreno, como 

mostra a sequência seguinte. Numa situação militar em que uma grande parte do 

território é ocupado pelo inimigo, os soldados são enviados “ao encontro do 

desconhecido” sem a devida instrução, entregues à sua capacidade de improvisação. Em 

claro desrespeito às convenções de Geneva, os comandos militares exigem que se 

cortem as cabeças dos inimigos mortos e se as espetem “ao longo do itinerário”250 ou, 

como relata Mário Pádua, que se elimine “todas as formas de vida” a partir do 

Negage.251  O episódio termina com a descrição da alteração da situação militar na 

sequência da chegada de 6.000 militares da Metrópole, o que permite o lançamento da 

Operação Viriato, tema central do episódio seguinte. 

Os três depoimentos que iniciam o quarto episódio recordam as alterações 

verificadas no equilíbrio de forças na sequência das operações militares portugueses do 

Verão de 1961. 

O documentário abre com uma reportagem filmada num café em Luanda em 

Maio de 1961 em que o repórter da RTP, Artur Peres, entrevista alguns dos soldados em 

típico ambiente de veraneio. Três meses depois do início da guerra, as forças militares 

portuguesas dispunham agora de mais de 10.000 homens em Angola, entre eles um 

corpo de voluntários nascidos em Angola cuja instrução militar é retratada no filme. 

Com a chegada dos novos contingentes militares restabelece-se a circulação nas 

principais vias, ficando assim garantida a sobrevivência da economia angolana. Para 

além disso, é lançada a Operação Viriato, destinada à recuperação do território perdido 

para as forças independentistas, o tema principal deste episódio. 

São três as unidades encarregues da missão da reocupação de Nambuangongo, 

centro operacional da UPA: os batalhões de caçadores 96 e 114, liderados pelo tenente 

coronel Armando Maçanita, o esquadrão de cavalaria 149 e o batalhão 114, comandado 

pelo Coronel Oliveira Rodrigues. Um dos pontos altos do documentário é um encontro 

entre antigos combatentes da UPA e de militares portugueses com o intuito de juntar 
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“memórias muito afastadas”, uma vez que Nambuangongo é “mais do que uma única 

história”.252 

Após Nambuangongo seguem-se mais duas operações de grande envergadura: as 

operações Quipedro e Esmeralda, ambas executadas com o apoio de tropas pára-

quedistas. O içar da bandeira portuguesa no morro Camuncongolo, o topo da Pedra 

Verde, acompanhada pelo Rádio Clube Português e pela Radiotelevisão Portuguesa, 

marcam a recuperação de todo o território sob o controle da UPA. As relações de 

Portugal com os EUA continuam difíceis não só pelo apoio americano às forças de 

Holden Roberto, mas sobretudo devido à posição inflexível portuguesa em relação ao 

seu império colonial e a defesa do mesmo com recurso a material da NATO. Um dos 

aspectos mais embaraçosos para Washington é a utilização de bombas de Napalm de 

fabrico americano, documentado na reportagem da NBC A Journey to War. 

A estabilização da situação militar no Norte de Angola, acompanhada pelo 

regresso das populações locais, frequentemente forçadas pelas autoridades civis e 

militares portuguesas, fazem com que em início de Outubro, o Governador-Geral de 

Angola e Comandante-Chefe das Forças Armadas em Angola, Venâncio Deslandes, 

comunique o fim da guerra. 

O filme termina com um discurso proferido em Outubro de 1961 por Rebocho 

Vaz, Governador do distrito de Uíge, que promete aos refugiados regressados “uma 

época nova que dura 10, 100, 500 anos, de paz de brancos e pretos.”253  No entanto, 

apesar do regresso de uma parte substancial das populações, a guerra não tinha 

terminado, tinha simplesmente começado, como conclui o narrador do episódio. 
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IV.4.3. Confrontação dos discursos visual e verbal

 IV.4.3.1. Considerações prévias

Após este breve resumo do conteúdo dos primeiros quatro episódios da série A 

Guerra, passamos agora para uma análise dos discursos verbais e visuais dos 

depoimentos seleccionados anteriormente. Tal como Garção Borges, também Joaquim 

Furtado constrói a sua narrativa através de depoimentos de testemunhos. No entanto, ao 

contrário do filme de Garção Borges, Furtado não abdica do dispositivo de um narrador 

omnisciente e invisível, a quem cabe o resumo inicial, a interligação entre as sequências 

e o destaque de determinados factos. 

O discurso visual, por sua vez, é construído através de imagens de diversa 

natureza: entrevistas filmadas, imagens de arquivo, grafismos gerados por computador, 

desenhos assim como imagens de documentos escritos. O diagrama seguinte compara o 

tempo reservado a cada tipo de imagem ao longo dos primeiros quatro episódios iniciais 

da série: 

Tipo de 
imagens 

Episódio 1
(duração total: 
53 min.) 

Episódio 2
(duração 
total: 58 min.)

Episódio 3
(duração 
total: 57 min.)

Episódio 4
(duração 
total: 57 min)

Total (duração 
total dos 4 
episódios: 225 
min.)

Imagens de 
arquivo

37’57” 23’18” 26’24” 35’42” 123’21”

Depoimentos 25’45” 29’22” 31’01” 14’17” 95’25”

Grafismo 02’14” 00’12” 00’17” 03’30” 06’33”

Documentos 
filmados 

00’50” 00’27” 00’03” 00’09” 01’29”

Figura: Proporção do tipo de imagens de acordo com a sua duração (em minutos)
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A tabela evidencia a importância das imagens de arquivo para o discurso visual 

destes quatro episódios. No entanto, mostra também que a proporção das mesmas em 

relação à totalidade de imagens varia conforme o episódio, sendo os dois casos 

extremos o segundo e o quarto episódio. Enquanto no programa dedicado aos 

acontecimentos entre o dia 4 de Fevereiro e 15 de Março de 1961, o tempo de imagens 

dos entrevistados ultrapassa o das imagens de arquivo em cerca de 25%, no episódio 

dedicado à Operação Viriato a proporção de imagens de arquivo é mais do  dobro em 

relação às imagens de depoimentos. 

No entanto, quando olhamos para a média dos quatro episódios, torna-se evidente 

que o principal pilar visual do programa é constituído por imagens de arquivo, como 

mostra a seguinte figura.

Figura: Proporção do tipo de imagens utilizados dentro do conjunto dos primeiros quatro 
episódios 
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 IV.4.3.2. Análise da quinta sequência 

Iniciamos a nossa análise da articulação entre os discursos visuais e verbais das 

sequências seleccionadas com a quinta sequência, dedicada à deslocação da 6.ª 

Companhia de Caçadores Especiais a Quitexe, na sequência dos ataques de 15 de 

Março. 

A sequência abre com um plano muito geral 

sobre um aeroporto. Assistimos ao desembarque de 

soldados e à sua apresentação em formação à frente de 

um avião civil. De seguida, a imagem corta para um 

plano de uma coluna militar parada no meio do mato. 

O narrador comenta estas imagens da seguinte forma:

“Antes dos grandes contingentes de militares, que 
só começam a chegar um mês e meio depois do 15 de Março, apenas 
desembarcam em Luanda alguns grupos de paraquedistas. Além deles, o 
comando militar só dispunha de seis companhias de caçadores especiais 
com algum treino de contra-guerrilha. Os primeiros que partem para o Norte 
levam espinguardas Mauser, além de metralhadoras mais modernas mas que 
mal conhecem. Isto porque os Dreis que tinham, faziam falta em Luanda 
para dar instrução.”254

Nestas frases de ligação em relação à sequência 

anterior, sobressaem três aspectos reveladores do 

posicionamento do autor da série: primeiro, o uso 

repetido dos advérbios de exclusão “só” e “apenas”; 

segundo, o complemento da afirmação de que os 

soldados dispunham de metralhadoras modernas com 

-278-

254 Idem, pls. 255-264.



uma frase adversativa iniciada por “mas”, que adverte 

para o inapropriado conhecimento das mesmas, 

atribui à afirmação um sentido negativo; e finalmente, 

a última frase, que sublinha o aspecto caricato da 

situação, de que os soldados no momento mais 

perigoso da sua vida, o momento do verdadeiro 

combate, eram privados da arma que melhor sabiam 

manusear, por esta ter sido necessária para fins de instrução. Este posicionamento 

crítico diverge claramente das imagens que acompanham a locução, entre as quais a de 

dois soldados atrás de uma metralhadora, filmados em plano americano e em picado, 

seguido por mais dois planos de escala idêntica de soldados segurando a espingarda, ao 

qual se segue um grande plano do último soldado. Todas estas imagens irradiam energia 

e decisão, sendo no entanto claro, — sobretudo no que respeira à última —, que se trata 

de uma encenação para a câmara, devido à mundança da escala, algo impossível sem a 

mudança do posicionamento da câmara ou da lente.255  A cena termina com uma 

fotografia do rosto de um dos soldados. No plano que se segue, esta apenas ocupa uma 

metade do ecrã enquanto a outra é reservada para o rosto da mesma pessoa, filmado na 

actualidade. Este uso de split-screen, um dispositivo recorrente em toda a série de 

Joaquim Furtado, desempenha simultaneamente duas funções: por um lado, estabelece 

dois tempos cinematográficos diferentes, visualizando-se assim a passagem do tempo 

ocorrida entre o evento e o depoimento, por outro, 

reforça a autoridade do deponente, «provando» 

visualmente ao espectador que a pessoa que recorda 

os acontecimentos, — o antigo furriel miliciano da 6.ª 

Companhia de Caçadores Especiais José Vilhena —, é 

a mesma pessoa que esteve presente nos 

acontecimentos retratados. 

O depoimento comprova a informação sobre o equipamento inadequado 

antecipada pela locução: 
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“Foi-nos dada à partida para lá, para o sítio onde nós íamos, combater, uma 
metralhadora que era a metralhadora Matsen, que nunca tinhamos visto, que 
não sabiamos manejar, de que não conhecíamos as peças.”256 

Depois, sobre seis planos de militares a avançar 

morosamente por caminhos de terra batida, ouvimos a 

voz do narrador a resumir o trajecto percorrido. Com 

a ajuda de um gráfíco em 2-D é ilustrado o avanço da 

coluna. Segue-se um corte para a imagem de três 

soldados, dois dos quais em pose heróica, resultado 

directo do enquadramento em ligeiro contra-picado. A 

principal informação visual desta cena está nos 

cenários de morte e de devastação encontrados pelos 

militares ao longo do seu avanço. O material visual 

usado tem uma caracaterística particular: trata-se do 

material filmado pela RTP durante a deslocação da 

coluna militar. Novamente a locução toma posição em 

relação aos eventos:

“A missão é de 5 dias mas prolonga-se por mais 
de 5 meses, revelando o desconhecimento do 
Estado Maior sobre a situação. Os militares 
progrediam sem informação e sem mapas, e 
desconheciam o inimigo, militarmente muito 
inferior mas com total domínio do terreno.”257 

As críticas contidas nestas linhas dirigem-se mais uma vez ao Estado Maior do 

Exército cuja irresponsabilidade em relação aos seus 

militares os obrigava a deslocarem-se sem o 

equipamento mais básico: mapas do terreno e 

informações sobre o inimigo. As repercussões desta 

deficitária preparação dos militares são-nos reveladas 

na cena seguinte. Se no início do seu avanço, os 
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militares eram confrontadas com as consequências dos ataques de meados de Março de 

1961, a partir de dada altura eles próprios se 

transformavam em alvos. O depoimento de José 

Mapoyokele, antigo activista da UPA, resume o efeito 

das barricadas montadas nos caminhos: travar o 

avanço do militares portugueses e obrigá-los a saírem 

da protecção das suas viaturas: “ (...) era nessa altura 

que fazíamos fogo. Aí eles sofreram muito.”258

Olhemos melhor para imagem destes dois depoimentos. Há dois pormenores que 

imediatamente chamam a atenção do espectador: o cenário e a posição dos deponentes. 

Ambos os testemunhos são filmados em enquadramento idêntico, sobre o mesmo fundo 

neutro — um décor dobrável comprado propositadamente para as filmagens da série, 

como nos explicou Joaquim Furtado —, para garantir formalmente que todos os 

entrevistados estivessem “em pé de igualdade (...) perante o espectador”.259 No entanto, 

enquanto José Vilhena é filmado sentado do lado 

direito da imagem, José Mapoyokele está do lado 

oposto. Da direcção dos olhares de ambos, conclui-se 

que o seu interlocutor, apesar de invisível, se encontra, 

no primeiro caso, do lado esquerdo, no segundo caso, 

do lado direito da câmara. A própria posição dos 

deponentes identifica-os como “opositores”, sendo o 

caso mais interessante, neste contexto, o de Mário 

Pádua, alferes miliciano que pouco depois da sua 

chegada a Angola desertou da tropa portuguesa para 

as forças independentistas, razão pela qual está 

posicionado, na sua entrevista, na parte da esquerda da 
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imagem.260 A imagem corta imediatamente para uma 

nova intervenção de José Vilhena, que resume o 

sucesso das emboscadas para o inimigo: 

“(...) o inimigo apanhou muitas armas do nosso 
exército. E ficou inclusivamente com 
metralhadoras nossas. Com metralhadoras, 
espingardas, pistolas metralhadoras, com 
granadas e muitas munições.”261

Uma intervenção de mais um activista da UPA, José Mateus Lello, inicia uma 

nova cena. Após um conjunto de imagens retiradas da reportagem americana A Journey 

to War que retratam o treino dos combatentes da UPA e imagens de uma simulação de 

um ataque produzidas pelos Serviços Cartográficos do Exército e identificadas como 

tal, o narrador explica: 

“Os elementos da UPA [...] recuperam das investidas que desencadeiam, 
enquanto recrutam e preparam novos elementos para a guerrilha, jovens, e 
até mesmo crianças. [...] O treino é incipiente e as emboscadas primárias, 
mas conseguem surpreender a tropa que, embora com preparação militar e 
armas incomparáveis, quase nada sabe acerca do inimigo.”262 

Também nestas palavras o narrador toma claramente uma posição a favor da luta 

das forças independentistas. À luz das armas «primárias» usadas e à tenra idade dos 

combatentes — jovens “e até mesmo crianças” —, a luta contra os militares portugueses 

assume as características da luta desigual entre David e Golias, provocando de imediato 

no espectador as correspondentes simpatias. 

 A temática central da cena seguinte são os ataques da UPA à própria coluna 

militar. Sobre imagens de povoações abandonadas, porém intactas, José Vilhena 

comenta: 
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“Nos momentos de descanso, eu lia livros da 
biblioteca das pessoas que lá estavam. Eu 
tocava piano, desafinava num piano vertical que 
estava numa das casas. Estava tudo intacto.”263

O cenário idílico recordado por José Vilhena 

reforça a violência das imagens que se seguem. 

Assistimos às imagens de africanos mortos e de 

destruição, sendo o plano nº 342 já do nosso 

conhec imento por cons ta r igua lmente do 

documentário Angola - Decisão de Continuar. Mas 

também alguns dos militares da 6.ª Companhia de 

Caçadores Especiais são mortos ao longo da missão, 

como explica José Vilhena, alguns dos quais 

“completamente esquartejados, (...) com o sexo 

arrancado...”264  Para ilustrar estas palavras, Joaquim 

Furtado recorre a dois tipos de imagens: imagens dos 

militares da 6.ª companhia, entre as quais dois planos 

de militares mortos, misturadas com imagens de 

cadáveres mutilados de indivíduos brancos. Nestas 

últimas, vários parâmetros, tais como textura, 

contraste, riscos na película e a própria vegetação 

envolvente evidenciam que se trata, na verdade, de 

imagens tiradas em ocasiões diferentes, opinião corroborada pelo facto de ambas 

constarem em outros filmes. Assim, o plano nº 346 é usado em Angola - Decisão de 

Continuar, e o plano nº 347 consta do documentário de João Garção Borges,   e têm por 

função documentar os ataques às fazendas, de Março de 1961. 

A cena termina com quatro planos de imagens da época. Sobre estas imagens, que 

sugerem a evacuação organizada de um soldado ferido, a locução resume as baixas 

sofridas pela 6.ª companhia de Caçadores Especiais, sendo os militares mortos, segundo 
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o comentário, a indicação de que “a guerra era para continuar”.265

A análise desta sequência mostrou-nos dois aspectos relevantes. Não obstante 

uma locução distante e pouco emotiva, o narrador não deixa de tomar uma posição, em 

determinados momentos, face aos acontecimentos. A primeira fase da guerra em Angola 

surge como um combate desigual, quase como se tratasse da luta entre David e Golias, 

uma analogia resultante não só da comparação do armamento usado pelos dois lados 

beligerantes como também das baixas infligidas pelas forças independistas a um 

inimigo claramente superior do ponto de vista militar. No entanto, a narração apresenta 

os soldados portugueses como vítimas de duas frentes; primeiro, dos ataques da UPA e 

segundo, de uma cúpula militar irresponsável, que descuidou do equipamento mais 

básico dos militares, deste modo contribuíndo directamente não só para o elevado 

número de baixas entre os militares portugueses, como para o melhoramento substancial 

do armamento do inimigo, devido à captura de granadas e armas automáticas dos 

militares mortos. 

 IV.4.3.3. Análise de excertos da oitava, nona e décima sequência

Quando recordamos os documentários sobre os primeiros meses da Guerra 

Colonial em Angola analisados até agora, há um aspecto comum, tanto nos filmes feitos 

durante como depois da ditadura: a separação dos eventos do 4 de Fevereiro dos 

massacres do 15 de Março, tal como se se tratasse de acontecimentos singulares sem 

qualquer interligação. Na série de Joaquim Furtado tal não acontece. De facto, é a 

primeira obra que tematiza não só a preparação do 4 de Fevereiro, como também as 

reacções do regime e da população. Para além disso, procura saber o que aconteceu ao 

longo dos quarenta dias, até ao início dos massacres de meados de Março. 

Vejamos de que forma o faz, a partir da análise de trechos de três sequências, a 

oitava e a nona e a décima. Interessa-nos novamente  perceber se será possível definir o 

posicionamento do autor e, em caso afirmativo, como isso transparece no filme, tanto 
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através do discurso verbal como visual. 

Encontramos logo no início da oitava sequência um primeiro indício 

relativamente a estas questões. Sobre um plano de 

um grupo de africanos a fugir de um inimigo 

invisível, legendado com a inscrição “4 Fevereiro 

1961”, ouvimos, repetidas vezes, uma voz anónima 

a exclamar “Viva Angola”. De seguida, sobre um 

plano de um mapa do centro de Angola, onde se 

encontram destacadas as localidades Luanda e 

Cassange, o narrador comenta: 

“Decorria ainda a repressão a uma greve na Baixa do Cassange 
desencadeada em Janeiro por cultivadores de algodão quando, em Luanda, 
grupos de angolanos dos musseques que envolvem a cidade se levantam 
contra as autoridades, atacando objectivos civis e militares, os principais 
estabelecimentos prisionais. Sendo um grito de revolta contra a dominação 
portuguesa, a acção pretendia libertar presos políticos que constava 
poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal em Cabo Verde. Era 
sábado, dia 4 de Fevereiro de 1961.”266

Deste início do episódio podemos tirar três ilações esclarecedoras: o facto de uma 

voz anónima pronunciar “Viva Angola” sobre uma imagem relacionada com o 4 de 

Fevereiro faz entender que, para o autor da série, os eventos, na altura designados pelo 

regime de «ataques terroristas», possuíam um objectivo claramente político, 

nomeadamente a libertação de Angola. Simultaneamente, estabelece no seu comentário, 

não só a interligação deste evento com o levantamento popular da Baixa do Cassange, 

como igualmente a sua simultaneidade, ao referir que a repressão “ainda” decorria. 

Finalmente, oferece uma justificação dos eventos de Fevereiro ao caracterizá-los, como 

“um grito de revolta contra a dominação portuguesa” e ao apresentá-los como um acto 

quase de autodefesa dado que se destinavam a “libertar presos políticos que constava 

poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal.”267

A narração é acompanhada por seis planos que desmistificam por completo toda a 
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aura erguida à volta do alegado desenvolvimento urbanístico da cidade de Luanda.  

O episódio prossegue. Encontramo-nos no meio de um musseque, um dos locais 

onde nasceu, como refere o texto inicial, a revolta de 4 

de Fevereiro. O impacto visual das condições sub-

humanas às quais estão sujeitos os habitantes 

africanos é reforçado pela justaposição do plano 

seguinte, a clássica imagem propagandística de 

Luanda, uma vista aérea que nos desvenda uma 

cidade moderna, organizada,  limpa e, essencialmente, 

branca. A inserção de um gráfico em 2-D de Luanda 

com a indicação dos principais locais dos eventos do 

4 de Fevereiro, marca a passagem para a cena 

seguinte. Esta, composta por 36 planos de imagens da 

época, gira à volta das cidades de Luanda e Lisboa, 

filmadas, segundo as legendas, no dia 5 de Fevereiro 

de 1961. 

Antes de analisarmos o discurso verbal que 

acompanha as imagens, olhemos para o que elas 

denotam. A cena começa com um retrato do 

quotidiano lisboeta. Imagens da Avenida da Liberdade 

e do Chiado sucedem-se a um plano filmado no 

Parque Eduardo VII, imagens que em nada revelam a 

ocorrência de uma data histórica. A imagem regressa a 

Luanda. Nove planos filmados nesta cidade parecem 

comprovar que também aqui reina o mesmo espírito 

de paz. Sobre estes planos é colocada a gravação de 

um telefonema, emitido nesse dia pelo Rádio Clube 

Português, em que o jornalista Humberto Mergulhão 

responde às questões sobre os assaltos referidos 

publicamente num comunicado do SNI: 
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“As baixas que há a lamentar não são muitas. Suponho mesmo que da parte 
das forças da polícia, não chegam sequer a uma dezena. A coisa foi 
relativametne pequena e localizada em dois ou três pontos. A cidade está a 
fazer a sua vida normal.”268

A mesma indiferença, contudo, não se repete na 

cena seguinte. A imagem regressa a Lisboa. Uma 

câmara subjectiva conduz-nos até ao Rossio. Uma 

sucessão rápida de imagens, —nenhum dos oito 

planos que se seguem ultrapassa uma duração de dois 

segundos —, indicia, com uma intensidade cada vez 

maior, a ocorrência de algo muito especial, tal como 

aparece reflectido nas caras das pessoas filmadas em 

planos mais aproximados. O grupo de planos termina 

com um plano aproximado de um indivíduo a ler o 

jornal, cujo título da primeira página resolve o 

mistério. Trata-se da captura do paquete Santa Maria 

por Henrique Galvão, acontecimento não só 

explorado pela propaganda do regime como também seguido com atenção por 

jornalistas e repórteres de rádio e televisão de todo o mundo. 

Resumindo a primeira parte da oitava sequência, podemos dizer que a principal 

mensagem que o autor pretende transmitir é que nos dias em questão, ou seja, os dias de 

4 e 5 de Fevereiro, os assaltos de Luanda não tiveram 

qualquer impacto sobre as populações de Lisboa ou 

de Luanda. A falta de impacto é contrastada com o 

aproveitamento que o regime decide fazer dos eventos 

em seu favor. A sequência desenvolve-se a partir de 

um balanço do número das vítimas dos ataques, 

“cerca de quatro ou cinco dezenas de mortos” no lado 

dos atacantes e “sete agentes da PSP e um soldado”269 
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no lado da administração colonial. A temática central 

dos 18 planos seguintes gravita à volta de um único 

aspecto: o aproveitamento propagandístico destas 

vítimas e a cuidadosa encenação do poder. A cena 

abre com a chegada de sete caixões a Lisboa onde são 

recebidos por uma salva de tiros de uma formação de 

honra da PSP. Após um plano dos caixões carregados 

por agentes policiais, a imagem corta para um plano 

aproximado do público reunido, focando-se numa 

mulher vestida de luto. A multidão, bem como a 

presença de algumas das principais personalidades do 

regime, lideradas pelo próprio Presidente do Estado 

Américo Thomaz,  induzem no espectador a noção de 

estar perante uma cerimónia de máxima importância 

para o poder político e para a população, ou seja para 

a «nação». A locução que acompanha as imagens 

centra-se em dois aspectos, o da «mobilização» da 

população portuguesa contra os ataques e a sua 

atribuição a “malfeitores ou bandoleiros” de origem 

estrangeira ocultando, desta forma, os “contornos 

políticos e [o] verdadeiro significado” destes 

ataques.270

Após dois planos da exposição pública dos caixões e da sua passagem pelo 

Terreiro do Paço, segue-se uma imagem de uma manifestação popular, o primeiro de 

dez planos retirados do documentário Angola - Decisão de Continuar, junto com a 

narração original. Verifica-se todavia uma diferença em relação ao filme original. A 

sucessão dos planos foi reorganizada. Enquanto em Angola - Decisão de Continuar, as 

imagens da saída dos caixões da igreja constituem os planos iniciais da sequência, no 

filme de Joaquim Furtado estas imagens terminam a cena. A razão  deste anacronismo 
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está na montagem. Joaquim Furtado usa o plano da s

aída da igreja para fins de raccord com o depoimento 

do então governador-geral de Angola Silva Tavares 

que, na imagem de arquivo, surge em primeiro plano a 

sair da igreja. 

Sem referência directa ao comentário da época, 

a narração elíptica que se segue não só inicia uma nova temática como cria um suspense 

especial que chama a atenção do espectador para os depoimentos seguintes: 

“Em Luanda, o desfile para o cemitério de Santana marca não são o pesar 
pelos mortos da véspera mas também o signal dos tempos que vão seguir-
se.”271

Seguem-se dez planos de entre vinte e trinta segundos em que três representantes 

do lado português e três do africano apresentam a sua perspectiva dos acontecimentos. 

A cena é introduzida pelo testemunho de Silva Tavares, que recorda os momentos do 

funeral: 

“Eu fui a esse funeral e eu ia pelo caminho e vi, estava ali uma serração e 
estavam lá uns pretos a rir e eu pensei para mim: «vocês estão-se a rir. Mas 
se alguém destes brancos vos vê a rir, vocês arriscam-se.» E quando ia 
entrar no cemitério, comecei a ouvir tiros. Morreram pretos. Há várias 
explicações possíveis. Foram os pretos que começaram a disparar sobre os 
brancos? Foram os brancos que decidiram vingar-se dos pretos? Não sei.”272

Encontramos a questão que rege este grupo de entrevistas já neste depoimento de 

Silva Tavares. O que está em causa não é  saber se houve ou não tiroteios, — pois estes 

são corroborados também pelo segundo orador, Abel Fialho Rico —, mas  saber quem 

os começou. Reparemos nas palavras usadas por ambos. Se Silva Tavares insinua que os 

primeiros tiros podem ter sido dados “pelos pretos”, Abel Fialho Rico, que não emprega 

nem uma única vez a palavra «mortos», culpabiliza de forma indirecta o lado branco, 

referindo “exageros” que se manifestavam no facto de que, para os brancos, “cada preto 

que viam era um terrorista, era um inimigo”.273 Se ambos os entrevistados confirmam a 
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ocorrência de tiroteios entre portugueses e angolanos, 

desmentindo assim por completo a propaganda oficial 

da altura, que elogiava o luto da “pacífica e unida 

comunidade portuguesa”274, qual é então o ponto que 

marca a diferença entre estes depoimentos e os dos 

membros das forças independentistas angolanas que 

se seguem? 

Os depoimentos destes últimos recordam os 

tiroteios do 5 de Fevereiro não como um evento 

singular, mas como o início de uma nova realidade 

em Luanda, ou como recorda Ngola Kabangu, “A 

partir do dia 5, 6, 7 e adiante, o Angolano era caçado 

que nem um rato”275. O que o «lado branco» faz 

parecer como  «excessos», o lado africano recorda 

como actos sistemáticos, com “sangue sobre o tapete” 

e “mortandade por todo o lado”.276 É este aspecto de 

um comportamento «típico» que figura também no 

depoimento de Acácio Barradas, que destaca a prática 

de assassinar africanos com a simples justificação de 

que estes tinham dito “UPA, UPA Lumumba”.277 

Uma das principais características desta confrontação das duas posições 

antagónicas é o cuidado aplicado por Joaquim Furtado na observação da regra do 

contraditório. Furtado não só garante a cada campo um número igual de deponentes 

como também um tempo quase igual para apresentarem as suas posições. No entanto, 

perante esta «objectividade» formal, é lícito perguntar pelo posicionamento do autor em 

relação aos dados apresentados. A resposta encontra-se na própria construção do 

episódio. Apesar de a locução referir a ocorrência de “novos ataques na cidade”, e a 

natureza “mútua” da desconfiança, o documentário gravita à volta dos ataques das 
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“milícias de brancos” tolerados por parte das forças de segurança, uma temática 

elaborada ao longo das cenas seguintes. 

Assim, assistimos a imagens do quotidiano 

luandense, onde indivíduos brancos caminham 

pacificamente ao lado de africanos. Reencontramos o 

mesmo espírito de convívio pacíficio nos cinco planos 

seguintes, tirados do universo militar e iniciados por 

uma imagem de um portão de um quartel guardado 

conjuntamente por soldados brancos e negros, todos 

eles pertencentes ao mesmo regimento. Finalmente, 

após uma imagem de João Vilhena e mais um plano 

da vida citadina de Luanda, segue-se o contraponto 

visual. Duas imagens de musseques localizadas nas 

traseiras dos prédios modernos documentam 

visualmente a outra face da realidade urbanística de 

Luanda, onde a população africana vive em condições 

precárias, excluída dos frutos da modernização sócio-

económica. O fim do alegado entendimento inter-

racial é a temática central dos 47 planos seguintes. A 

ruptura do tecido social ocorrida na sequência dos 

eventos do 4 de Fevereiro repercute-se em ataques de 

partes da população branca às habitações da 

população africana, tolerados pelas forças de 

segurança. Cabe um destaque especial à “vontade de 

carnificina”278  e à sugestão do General Libório de 

incendiar os musseques de Luanda como acção de 

represália. A nova realidade hostil reflecte-se 
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visualmente em imagens de um mundo dividido: um 

mundo branco, o mundo do poder apoiado nas suas 

forças de segurança, e um mundo africano, o mundo 

da subjugação. Ambos os mundos só se tocam nas 

acções policiais destinadas a prender ou interrogar 

africanos. José Vilhena é claro no seu depoimento 

sobre o verdadeiro grau de perigo que emanava dos 

musseques sitiados pelas forças de segurança e 

militares portugueses: 

“Nós tinhámos armamento para o caso em que 
houvesse qualquer ataque ou indivíduos 
organizados. Nunca houve, mas havia muitos 
detidos. Havia camionetas e camionetas de 
detidos naquela altura.”279

As principais ilações a tirar deste depoimento são 

duas: a desproporcionalidade entre a repressão empregue face ao perigo real, por um 

lado, e o grande número de detidos, por outro. O último aspecto leva-nos a outra 

questão central: qual foi o destino destes africanos detidos? O único deponente que 

aborda este assunto é Dino Matrasse cujo testemunho acaba, assim, por ser a 

informação validada pelo autor do filme: 

“Muitos que foram presos, [foram] tirados das cadeias ou levadas das suas 
casa à noite e enterrados, assim, fora de Luanda, uns vinte e tal quilómetros. 
Cavavam buracos, eram atirados aí, assim. Depois passava o tractor por 
cima deles, enterraram-[nos]. Havia essas valas comuns no ano de 61.”280

Vejamos como é tratada, a nível audiovisual, esta sequência: por cima das últimas 

palavras surge, de repente, a música de violinos e a sequência inicial do Luanda 1961, 

filme de propaganda produzido na época. Ainda acompanhado pelo som de violinos e 

imagens aéreas da baía de Luanda, Dino Matrasse recorda-nos que o mar idílico à nossa 

frente era o mesmo mar para o qual o seu pai tinha sido atirado de um avião português, 
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vivo, juntamente com um grupo de prisioneiros.281 Perante a ressonância do depoimento 

e a advertência seguinte, veiculada pelo narrador, de 

que “Luanda era afinal uma realidade social bem mais 

complexa do que aquela que o retrato oficial 

mostrava”282, o espectador de imediato assume um 

distanciamento crítico em relação ao discurso 

multirracial e às imagens que se desenrolam à sua 

frente: 

“Toda esta juventude bem cedo tem a consciência de que os portugueses que 
vivem aqui, iguais em direitos e consideração, sem excepção de cores, são 
simplesmente portugueses.”283 

O método de montagem usado por Joaquim Furtado, de confrontar as imagens de 

propaganda de adolescentes brancos e negros sorridentes, com a realidade de 1961 tal 

como é recordada pelos entrevistados, faz com que o 

discurso oficial do entendimento inter-racial acabe 

por ser totalmente desacreditado. Após mais onze 

p lanos da v ida pa rad i s í aca luandense , a 

desmistificação da propaganda da altura é mais uma 

vez incrementada visualmente, através da inserção de 

quatro planos de vítimas dos massacres de Março do 

mesmo ano. Finalmente, Joaquim Furtado resume, ainda 

sobre imagens do filme Luanda 1961, as repercussões do 4 de Fevereiro sobre a 

sociedade angolana: 

“Onde antes havia confiança e certeza, há agora dúvida e insegurança e 
também desespero e também violência. Muita violência que semanas 
depois, após os massacres do 15 de Março se transformará em ódio.”284 
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O objectivo da oitava e da nona sequências da série A Guerra é tentar explicar as 

alterações nas relações humanas entre os habitantes brancos e negros de Angola, 

verificadas logo a partir dos eventos do 4 de Fevereiro. Para o autor da série, os eventos, 

ignorados na altura não só em Lisboa como em Luanda, constituem o início da luta pela 

independência de Angola, “um grito de revolta contra a dominação portuguesa.”285 

Consequentemente, atribui a responsabilidade pela onda de violência que se seguiu e 

que começou ainda durante a cerimónia fúnebre em Luanda, à população branca da 

cidade e à inactividade das forças de segurança. Para apoiar a sua interpretação dos 

factos, Joaquim Furtado, nestas duas sequências, recorre repetidamente a materiais 

filmados na época, empregando-os juntamente com a locução original. Como regra, os 

materiais são usados de forma cautelosa. Assim, a função originalmente atribuída a 

estes materiais, a de promover a imagem do colonialismo português a nível nacional e 

internacional é destacada pela locução ou combatida pelos depoimentos dos 

entrevistados de modo a que  nunca tenham qualquer impacto sobre o espectador actual. 

 IV.4.3.4. Sequência n.º 17 

A próxima sequência que iremos analisar é igualmente dedicado à temática da 

violência usada por ambos os lados beligerantes. A questão central colocada pelo filme, 

na sua tentativa de entender este turbilhão de violência que apanhou o território de 

Angola na sequência dos ataques do 4 de Fevereiro e do 15 de Março, encontra-se logo 

nos dois depoimentos antagónicos do ante-genérico. Enquanto o primeiro deponente, 

Ngola Kabangu, constata uma grande tendência no debate sobre a guerra em Angola “de 

falar dos ataques da UPA a elementos brancos [...] e não falar na repressão dos brancos 

que seguiu”286, Manuel Cruz Alegre contrapõe: 
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“Quem visse, o que se viu: numa fazenda, uma mulher toda nua, toda 
escortanhada e uma criança toda escortanhada. Se apanhasse um tipo destes 
o que é que o senhor fazia? O que é que fazia?”287

No clima de ataques e contra-ataques tematizado por este programa, os casos de 

resistência de colonos portugueses contra um inimigo numericamente superior 

encontram uma grande divulgação por parte da comunicação social. Um dos casos mais 

mediáticos é o de Mucaba, pequena povoação no Norte de Angola onde, ao longo de um 

mês, 25 habitantes tinham resistido aos ataques das forças independentistas. O exemplo 

de Mucaba serve  para mostrar dois aspectos, um dos quais a exploração do evento pela 

propaganda do regime que celebrava a «coragem e sacrifício» dos colonos portugueses 

em Angola. Simultaneamente, revela a incapacidade de compreensão em relação ao que 

estava a acontecer em Angola, que ainda hoje, cerca de 50 anos após os acontecimentos, 

caracteriza o lado português. Nomeadamente, a actuação dos atacantes, ou seja, o facto 

de estes terem corrido «de peito aberto» para a linha de fogo dos Portugueses cantando 

“aqueles cantares que tinham”. Ainda hoje esta atitude não é compreendida, como 

revela o depoimento de Hermínio Sena. O que para o antigo Chefe de Posto de Mucaba 

indicia o uso generalizado de estupefacientes288, tem outra explicação para Cosmo 

Manuel, que canta um dos cantares em causa para a câmara. A tradução portuguesa das 

letras revela então o que movia os atacantes: uma religiosidade profunda e a convicção 

de que a sua situação era semelhante à do povo israelita do Velho Testamento que, tal 

como eles, lutava para se libertar da «escravatura» em que viviam.289 

Perante estas posições contraditórias em relação ao móbil dos atacantes, por um 

lado a suspeita do uso de estupefacientes, por outro a invocação de uma luta contra a 

escravatura, qual é a posição do autor nesta questão central? Sobre imagens de 

angolanos, refugiados no Congo, o narrador valida a argumentação de Cosmo Manuel: 
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“Na revolta havia sobretudo a força de uma crença. A ideologia era pouco 
mais do que a ideia de uma independência que para os revoltosos era um 
direito reconhecido pela justiça divina.”290

Perante a conclusão do autor da série de que os ataques de Março de 1961 

constituíam uma luta justificada contra o sistema colonial, a sequência seguinte, 

inteiramente dedicada à reacção da população branca e dos militares portugueses aos 

massacres cometidos pela UPA, adquire uma dimensão ainda mais dramática. Consiste, 

basicamente, em três blocos: o primeiro, centra-se nos crimes contra a população civil; 

o segundo, nos crimes contra os prisioneiros e finalmente, o terceiro, mais reflexivo, 

centra-se no teor dos crimes que atingem  proporções de crimes contra a humanidade. 

O primeiro deponente a abordar a nova situação criada pelos ataques é Adriano 

Moreira. No seu depoimento, o antigo Ministro do Ultramar reconhece a existência de 

“enganos, julgamentos errados, e vítimas de agressões que não atingiam o agressor 

anterior”, advertindo, todavia, que a população branca “não fez nada que fosse de 

alguma medida comparável ao que tinha sofrido.”291 

Horácio Caio, que acompanhava na altura as 

primeiras campanhas militares na sua qualidade de 

jornalista da RTP, refere no segundo depoimento desta 

cena uma retaliação “muito violenta” por parte da 

população branca, recordando simultaneamente um 

aspecto fundamental: a inexistência de notícias e de 

imagens desta violência: 

“Houve realmente uma retaliação que foi muito violenta também, de que 
não há notícia, não há memória porque, pois era do outro lado, não era 
propriamente, não eramos nós que íamos filmar isso, nem isso se podia 
filmar, não é?”292

A tentativa de recuperar esta «memória perdida» constitui a temática da cena 

seguinte. Para este objectivo, Joaquim Furtado recorre a uma cena do documentário A 

Journey to War junto com a locução original. De facto, o filme dos repórteres 
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americanos Robert Young e Charles Dirkins, rodado em 1961, é o único documentário 

que retrata a vida dos combatentes da UPA nas matas após os massacres do 15 de 

Março. A reportagem da dupla Young/Dirkins, que os tinha levado a caminhar 300 

milhas pela selva, foi vítima, na altura da sua emissão, de cortes substanciais exigidos 

pelo produtor executivo. Tratava-se, nomeadamente, das imagens que evidenciavam o 

uso de bombas de napalm de fabrico norte-americano, cujo corte foi exigido com o 

argumento de que os russos poderiam “usá-las contra nós”.293 Mesmo assim, o impacto 

da reportagem foi de tal ordem que os documentaristas viriam a ser chamados para 

testemunhar perante as Nações Unidas sobre o que viram.294 O que é que nos revelam a 

locução e as imagens da cena escolhida por Joaquim Furtado?

A cena é composta por sete planos que visam 

reconstruir o assassinato de onze angolanos por um 

pelotão do exército português. A imagem abre com 

uma panorâmica sobre um grupo de homens em roupa 

civil, equipado com armas rudimentares, à frente de 

um muro de tijolo de uma casa inacabada. O 

movimento de câmara termina com um grande plano 

sobre a  mão do último que ostenta quatro cartuchos 

vazios. No plano seguinte encontramo-nos no meio do 

mato. Assistimos a um dos repórteres que olha para 

uma folha de papel, uma lista com os nomes dos 

aldeões mortos, como explica a narração. De seguida, 

a imagem volta para a aldeia, onde vários homens 

reconstituem a execução. Finalmente, a câmara 

mostra as viúvas, que observam atentamente a 

reconstituição do evento. A locução comenta estas imagens de seguinte forma: 
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“Na aldeia de Songo, próxima de S. Salvador, disseram-nos que em 19 de 
Março tinham sido executados onze homens por um pelotão do exército. 
Um dos aledões mostrou-nos a lista dos mortos. Explicaram-nos como os 
soldados tinham alinhado os homens em frente de uma das palhotas da 
aldeia disparando em seguida. As viúvas observam.”295

A principal característica destas palavras é a sua qualidade afirmativa. No entanto, 

a locução, baseada exclusivamente no relato dos 

habitantes da aldeia, não questiona a veracidade do 

mesmo, apresentando como única prova a presença 

física dos aldeões. Como estes, em regra, não olham 

directamente para a câmara, a câmara assume o lugar 

de um mero observador, apesar do facto de que tudo o 

que o espectador vê não passar de uma reconstituição 

dos eventos, feita exclusivamente por motivos da 

presença da câmara. 

Contudo, a principal informação destas imagens, de que a violência contra a 

população civil africana não era restrita a elementos da população civil branca mas 

partia igualmente de militares portugueses, é confirmada de seguida pelos depoimentos 

de cinco entrevistados, maioritariamente brancos. Se Abel Fialho Rico, na altura 

caçador profissional, explica a reacção inicial da população branca, ou seja, o desejo de 

“repetir a proeza, pagar da mesma moeda”, como uma “reacção humana”296, Carlos 

Fabião recorda episódios de sadismo puro entre a tortura de “pregar um prego na cabeça 

até o tipo cair morto297” ou a organização de lutas entre os prisioneiros “uns contra 

outros, e depois, à moda romana, um gajo mandava ou para baixo ou para cima 

conforme desejava.”298  Tanto as imagens da reportagem A Journey to War, como os 

depoimentos, deixam claro que os ataques violentos contra a população africana eram 

uma constante na vida quotidiana da população branca em Angola, tanto por parte dos 

colonos como dos militares. Enquanto a opinião pública internacional teve acesso a 

estas informações, em Portugal nada se sabia sobre a “verdadeira dimensão”da reacção 
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portuguesa aos massacres.299 Apesar da existência de reportagens da RTP nas quais se 

apresentavam aos telespectadores em Portugal alegados terroristas capturados pela tropa 

portuguesa «comprados» no Congo “por uns míseros escudos para [...] fazer banditismo 

em território português”, nada se sabia do seu destino posterior. Confrontado por 

Joaquim Furtado300  com a questão: “O que é que 

acontecia aos prisioneiros? Eram mortos ou 

quê?”301Abel Fialho Rico responde com uma palavra 

só: “Normalmente”, informação essa, logo a seguir, 

confirmada por Holden Roberto que recorda: 

“Não houve sobreviventes. Eles matavam logo. 
C o n h e c i m u i t o s c o m a n d a n t e s q u e 
desapareceram. Foram apanhados vivos, 
prisioneiros, mas nem um deles apareceu.”302

Como mostram as cenas seguintes, a violência 

contra os prisioneiros africanos não se limitava a 

execuções indiscriminadas. As imagens confrontam-

nos com a verdadeira dimensão da escalada de 

violência que apanhara o quotidiano em Angola nessa 

altura, sendo as mais emblemáticas as crucificações 

que se praticavam nos dois lados beligerantes. 

Para além de referir actos de violência contra a 

população civil e os prisioneiros, o episódio aborda 

também a questão dos julgamentos sumários, 

realizados em várias povoações e que frequentemente 

acabavam em condenações à morte. Com base num 

depoimento de Abel Fialho Rico, o filme tenta 
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reconstruir uma audiência em tribunal militar na qual 

foram julgados cerca de uma centena de africanos 

presos no Bongo, suspeitos de pertencerem à UPA. 

Em termos visuais confrontamo-nos nesta cena com 

um elemento novo. Ao contrário dos depoimentos 

anteriores em que os relatos de violência foram 

ilustrados ou com fotografias ou através da imagens 

dos deponentes, Furtado escolhe um novo instrumento 

para ilustrar o relato em causa. A advertência com que 

inicia a cena, — “Num caso que nos foi revelado”—, 

revela que a fonte em causa optou pelo anonimato. 

Não tendo, portanto, nenhuma imagem do relator do 

acontecimento e sendo o narrador uma figura 

invisível, e não existindo qualquer imagem do 

acontecimento, a locução é ilustrada com desenhos 

que resconstituem os acontecimentos e o ambiente 

vivido na altura. 

Três aspectos são de salientar neste exemplo 

concreto de um julgamento sumário. Em primeiro 

lugar, a aura de legalidade que envolve todo o 

procedimento e que resulta de um conjunto de 

elementos: a presença de um militar na função de 

Presidente da sessão, uma cópia do Regulamento de 

Disciplina Militar (RDM) colocada na mesa — 

desenhado em forma de grande plano na sequência 

—, e finalmente uma bandeira portuguesa na parede 

do Bar Paládio onde decorreu o processo; em 

segundo lugar, o facto de a execução dos cerca de 50 

africanos condenados à morte ser feita pela população 

civil apesar da presença do universo militar neste 

processo; e finalmente, o facto de o militar, que 
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alegadamente autorizara o julgamento do Bongo, acabar por morrer três dias mais tarde 

numa emboscada “aparentemente relacionada com estes acontecimentos.”303 

Face ao clima de violência mútua e desconfianç

a extrema, o filme tenta de seguida averiguar até que 

ponto ia a disposição do lado branco, na altura, de 

usar violência. No seu depoimento, Mário Pádua é 

categórico: “Havia aquela solução que era a de 

genocídio”.304  Afirma também que o «racismo» que 

motivava os colonos ia tão longe que até se ponderava 

“matá-los todos, matá-los a partir dos 7 anos, 10 anos, 

12 anos.”305

As cenas que se seguem lidam com a dupla face 

das forças militares portuguesas perante a população 

africana. O filme concentra-se na actuação da 5.ª 

Companhia de Caçadores Especiais, aquartelada na 

Fazenda Tentativa, uma antiga unidade de produção 

açucareira, situada perto do Caxito, encarregue do 

apoio psico-social às populações locais. A chamada 

acção psico-social visava captar as simpatias das 

populações africanas através de apoio sanitário, 

transportes, fornecimento de bens essenciais, 

instrução literária e profissional e “convívio comu-
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nitário” e evitar, desta forma, que apoiassem os movimentos de libertação. 306 O 

problema fundamental deste programa foi, contudo, o facto desta «apologia da paz», ser 

feita pelos próprios militares combatentes, um procedimento que, alegadamente, 

facilitaria “a subsequente recuperação total”307, como afirmava o General Holbech Fino 

numa entrevista de 1962.  

O mesmo sucedeu no caso da 5.ª Companhia de 

Caçadores Especiais, como mostra Joaquim Furtado. 

Sobre imagens da época das festividades de 

confraternização, Furtado adverte: 

“No centro, o Capitão Rui Mendonça que 
entretanto mudara muito da sua actuação desde 
chegara ao Caxito. Nos meses anteriores 
distinguira-se muito na repressão aos africanos 
destacados como suspeitos.”308 

José Mapoyokele recorda no seu depoimento a 

perseguição sistemática dos principais líderes sócio-

culturais da região organizada por este oficial 

português: 

“Prendiam os pastores, os sobas, os regedores e 
levavam-nos para o Caxito, para a prisão, e 
eram mortos. Quando a tropa portuguesa foi 
prender o senhor Gregório da Terra Nova, ele 
fugiu. Deram-lhe um tiro, ele caiu, cortaram-lhe 
a cabeça e levaram-na. O corpo ficou. Quem fez 
isso, foi o capitão Mendonça que estava na 
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Companhia Açucareira do Caxito, na Fazenda Tentativa. Quem estivesse na lista 
dele era preso e deixava de contar com a 
vida.”309

A gravidade destas acusações está tanto na 

brutalidade dos actos em si como também na 

premeditação e na execução sistemática dos mesmos, 

o que se reflecte na existência de listas com os nomes 

das pessoas a eliminar. Em termos visuais, as palavras 

de José Mapoyokele, integralmente acompanhadas pela imagem do deponente, estão 

inseridas num conjunto de 23 planos de arquivo que retratam as campanhas psico-

sociais e a alegadamente recuperada harmonia inter-racial. O depoimento marca 

simultaneamente a passagem para um novo grupo de imagens da época que recordam as 

actividades desta unidade anteriores ao período das acções psico-sociais.

Ao referir que o Comandante da 5.ª Companhia “não aceitou falar para as 

câmaras” e ao citar o comentário do mesmo, de ter cumprido “o seu dever como militar 

e português”, Joaquim Furtado sinaliza que nesta 

questão de extrema sensibilidade se esforçou 

portambém respeitar o princípio do contraditório, 

empreendendo os devidos esforços para dar à 

personagem acusada a oportunidade de se defender. Se 

Rui Mendonça declinou falar da actuação da sua 

companhia, houve, contudo, um outro elemento da 

unidade que revelou mais pormenores, de uma 

dimensão quase apocalíptica. Vejamos como Joaquim 

Furtado transpõe verbal e visualmente as informações 

recebidas de uma fonte anónima. 

Com a mesma intonação clara e neutra, 

característica de todas as locuções anteriores, Furtado 

resume na primeira parte do seu comentário as diversas formas de tortura às quais eram 

expostos os presos após a sua chegada à Fazenda Tentativa: 
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“Injectados com ar nas veias, electrocutados, enterrados até ao pescoço e 
queimados com o maçarico, enforcados ou fuzilados, o tipo de práticas que 
segundo outros relatos aconteceram em outras zonas, nesta fase da 
guerra.”310 

 Se a descrição verbal do julgamento no Bongo 

era visualmente acompanhada por desenhos que 

ilustravam as palavras, a ilustração deste discurso é 

feita através de quatro fotografias, cuja autenticidade 

é salientada pela legenda de uma delas, que a 

identifica como sendo tiradas “por um militar da 5.ª 

CCE”.311 A principal diferença entre a utilização destas 

fotografias e as fotografias usadas noutras cenas do 

documentário é que, desta vez, as fotografias são 

filmadas com a intenção de incrementar a sua duração 

temporal, permitindo assim ao espectador a 

descoberta de informações ocultas a um olhar fugaz. 

Para além disso, são usados movimentos de câmara 

sobre as fotografias, bem como reenquadramentos e 

aproximações feitas digitalmente na fase de pós-

produção. Assim, verificamos no primeiro plano uma panorâmica horizontal sobre um 

grupo de africanos mortos deitados num camião de caixa aberta. Se neste plano o 

movimento serve em primeiro lugar para o prolongamento da imagem, nas imagens 

seguintes a câmara consegue revelar-nos novos 

pormenores, como no caso da segunda fotografia de 

africanos a «descarregar» cadáveres de outros 

africanos para uma vala comum; o movimento 

vertical dentro da fotografia permite-nos ver que na 

vala já há outros mortos. Reencontramos o mesmo 

tipo de movimento, embora em direcção inversa, no 
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plano seguinte. A partir de um plano de meio conjunto 

de um trabalhador africano numa vala, onde junta 

areia a um monte já existente, a câmara desloca-se 

ver t ica lmente para mostrar que es te es tá 

acompanhado por mais três africanos que fazem 

exactamente o mesmo trabalho. De seguida, passamos 

para um plano de conjunto que nos revela um grupo de 

sete indivíduos brancos armados fora da vala, 

observando os trabalhos sem grande preocupação, tal 

como se tratasse de um trabalho de rotina. Sobre estas 

imagens, Furtado retoma a sua descrição do 

tratamento dado aos prisioneiros da 5.ª Companhia: 

“No caso do Caxito, os corpos eram sepultados 
na própria Fazenda Tentativa em valas abertas 
por outros presos, mortos de seguida. 
Oficialmente morriam baleados quando 
tentavam fugir.312” 

A filmagem desta fotografia termina com uma 

aproximação digital sobre os indivíduos brancos à 

beira da vala que, como sugerem as palavras que 

acabamos de ouvir, irão de seguida assassinar os 

africanos cujo trabalho estão a observar. 

A última fotografia desta grupo mostra-nos três 

indivíduos brancos, dois dos quais ainda de 

espingarda na mão, acompanhados por um africano, à 

frente de um grupo de africanos mortos deitados na 

areia. Tudo indica que estes acabaram de ser 
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assassinados dentro da vala, acto esse eternizado por 

esta fotografia como espécie de souvenir, tal como as 

imagens tirados pelos soldados americanos em Abu 

Ghraib ou pelas tropas SS, estas últimas analizadas na 

obra de Daniel Goldhagen.313  Segue-se novamente 

uma aproximação digital revelando-nos melhor a 

morbidez do cenário e que permite as mais diversas 

associações às imagens das vítimas do campo de concentração de Bergen-Belsen. 

Na verdade, esta sequência de fotografias 

permite-nos um melhor entendimento do estatuto 

atribuído à imagem por Joaquim Furtado. Não só 

podemos constatar uma selecção extremamente  

criteriosa do material visual destinada à visualização 

dos depoimentos e da locução, como há sempre uma 

ligação directa entre os dois tipos de discursos. Na 

cena que retrata as execuções da 5.ª Companhia junta-se, contudo, a estes dois aspectos 

mais um elemento essencial. Devido ao tratamento dado às fotografias reunidas nesta 

cena, a própria imagem revela mais detalhes 

importantes do que a locução. Observemos, neste 

contexto, sobretudo os planos nºs 244 e 249. 

Enquanto o texto da locução se refere aos crimes 

perpetrados pelos militares da 5.ª CCE, a imagem do 

plano nº 247 denuncia a presença de alguns civis no 

meio dos indivíduos brancos reunidos em cima da 
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vala. A prova  do envolvimento de civis nos crimes da 

5.ª CCE é, no entanto, a fotografia que consta do 

plano n.º 249. De facto, as únicas pessoas que 

efectivamente estendem uma arma em punho, um 

gesto que as incrimina como os autores da execução 

documentada pela fotografia, são civis. Esta 

documentação visual da promiscuidade entre civis e 

militares brancos no que respeita ao seu ódio aos 

africanos, é um exemplo importante relativo ao 

potencial informativo das imagens e à importância de 

uma leitura que vá para além da informação denotada 

na sua superfície. Tal como vimos no caso das 

imagens da despedida dos soldados no filme de 

Garção Borges, esta leitura presssupõe a aplicação de 

instrumentos que facilitam a sua legibilidade como por 

exemplo aqueles usados por Joaquim Furtado, ou seja, aproximações e 

reenquadramentos. 

Depois do retrato dos acontecimentos sombrios da Fazenda Tentativa e da 5.ª 

Companhia de Caçadores Especiais, Joaquim Furtado questiona-se pela reacção do 

regime face aos «excessos» de violência cometidos pelos militares portugueses. A 

personagem mais notória, neste contexto, é certamente 

o antigo Alferes Fernando Robles, o “único célebre 

‘criminoso de guerra’ português”314, militar da 6.ª 

Companhia de Caçadores Especiais, a unidade militar 

“que primeiro chegou às zonas massacradas”.315 

Assistimos a um discurso, filmado em Agosto de 

1963, em que este militar, distinguido pelo governo 
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como “exemplo patriótico na luta por Angola”316, 

afirma, sob olhar atento do próprio Presidente do 

Conselho, o seguinte:

“É com perfeita limpidez de consciência que 
todos combatem e sofrem. É com a certeza do 
dever cumprido que todos chegam ao fim da 
jornada. Na vanguarda não há descrença, Senhor 
Presidente, nas primeiras linhas não há 
desânimo nem ideias criminosas de abandono 
ou desistência, Senhor Presidente.”317 

Como referimos inicialmente, nesta cena, o 

objetivo central de Furtado não é denunciar Robles 

como criminoso de guerra, mas como “o símbolo de 

cometimentos que marcaram o tempo.”318  Na sua 

tentativa de descobrir as condicionantes que tornaram 

isto possível, Furtado entrevista cinco pessoas que conheciam Robles pessoalmente. 

Qual é a imagem que sobressai destas entrevisas? Podemos resumi-la em quatro 

aspectos principais: primeiro, a «pouca politização» desse militar, que motivou a sua 

convicção de que os seus actos eram “para a defesa de 

Portugal” 319 (José Vilhena); segundo, o facto de que 

muitas das “grandes barbaridades” que lhe são 

atribuídas não foram por  ele cometidas, mas sim 

permitidas e cobertas com o seu nome (Carlos 

Fabião); terceiro, a existência de instruções “para 

varrer, varrer o que encontrasse”320  aquando da 
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missão militar que o levava ao Congo (Horácio Caio) 

e finalmente a sua perturbação psicológica “depois de 

ter visto as mulheres e crianças massacradas”, uma 

afirmação constante tanto do depoimento de Álvaro 

Silva Tavares como do de Abel Fialho Rico.321 Todos 

estes aspectos mostram Robles, na verdade, não só 

como perpetrador, mas também, para evitar falar de 

vítima neste contexto,  como produto de condicionantes externas. Perante este fundo, é 

lícito pensar que os alegados «excessos», referidos inicialmente por Adriano Moreira, 

eram mais do que actos meramente pontuais. A mesma ideia sobressai do testemunho de 

Carlos Fabião, uma personagem cujos depoimentos integram vários episódios da série. 

O militar, que se apresenta perante a câmara como sendo uma pessoa extremamente 

controlada e quase imperturbável, revela no seu depoimento a sua própria apreensão 

perante a violência que o rodeava na altura: 

“A vida humana deixou de ter importância e matava-se um tipo por, por 
nada pá. Por exemplo, um preto que ia a correr a atravessar uma rua foi 
morto a tiro porque ia a correr”322. 

Estas afirmações mostram-nos que o aspecto mais inquietante no relacionamento 

entre as populações brancas e africanas não foram os «excessos» de violência mas os 

contornos de «banalidade» que a mesma acabou por assumir. Esta mensagem é 

salientada pelo final da sequência. Ao som da canção A Bola, de Luís Cília ,“Rola / 

sangrenta / uma bola / no chão de Angola /(...) a cabeça / de um negro / sangrando / que 

rola / no chão / de Angola”, canção esta referida expressamente no depoimento de José 

Vilhena (“O que ele cantava nestas canções era a verdade. É o que lhe posso dizer”323), 

somos confrontados com uma sucessão rápida de planos curtos com fotografias de 

cabeças cortadas de africanos, algumas rodeadas por militares portugueses que as 

apresentam ao fotógrafo orgulhosos dos seus «troféus de caça».324 
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Se o grupo de sequências que acabamos de analisar é iniciada pela advertência de 

Adriano Moreira de que os «excessos» cometidos pela população branca não teriam 

qualquer comparação “ao que [esta] tinha sofrido”325  e pelo comentário do Capitão 

Joaquim Santiago de que “O que foi feito, foi feito com boas intenções”326, os 

depoimentos e imagens reunidas nas sequências 16, 17 e 18 deste episódio revelam uma 

imagem diferente. O espectador assiste ao longo de cerca de vinte minutos a uma espiral 

de violência catalizada pelo impacto dos massacres de Março e Abril de 1961 mas 

enraízada no sistema colonial e que, ao contrário das afirmações oficiais, nunca deixou 

de ser latentemente racista. 

O clima de tolerância ou até de promoção da agressão branca por parte das 

autoridades governamentais gera uma situação em que o uso generalizado da violência 

reduz o valor de uma vida humana, tornando-a dispensável a qualquer momento. 

Perante este fundo, a reputação dos comandantes da 5.ª e da 6.ª Companhia de 

Caçadores Especiais de terem sido autores de inúmeros crimes de guerra não constitui, 

em princípio, nenhuma novidade. Os seus exemplos servem menos para expôr os seus 

crimes ao conhecimento público do que para mostrar que não se tratava de actos 

individuais mas de comportamentos não só tolerados pelos seus superiores militares, 

segundo a linha de pensamento do documentário, como exigidos por estes. Neste 

sentido, as várias condecorações militares de Fernando Robles constituem tanto o 

reconhecimento oficial de uma figura militar, que o destaca como sendo exemplo a 

seguir por todos os restantes militares, como exprimem a gratidão do governo português 

pelo seu comportamento militar, incluíndo todos os crimes de guerra cometidos. Daí 

podemos concluir que no documentário de Joaquim Furtado os verdadeiros 

responsáveis pelos crimes contra a humanidade imputados a estes militares, são, para 

além da estrutura militar que os supervisionava, o regime liderado pelo Presidente do 

Conselho, António de Oliveira Salazar, último responsável pela condução da guerra e, 

consequentemente, pelas suas vítimas. 

-310-

325 Idem, pl. 136.
326 Idem, pl. 159.



  IV.4.3.5. Sequência n. º 22 

A última sequência da série A Guerra que integrará a nossa análise é a vigésima 

terceira, uma sequência com uma duração de dezoito minutos dedicada exclusivamente 

à Operação Viriato. Interessa-nos para a nossa análise, em primeiro lugar, a forma como 

Joaquim Furtado retrata esta operação militar que, na época, foi exaustivamente 

explorada pela propaganda através da imprensa escrita, da rádio, da televisão e do 

cinema. Assim, relativamente ao discurso visual, vamos centrar-nos no tipo de materiais 

visuais que mobiliza e em que momento do filme eles aparecem. Em relação ao discurso 

verbal, interessa-nos saber quem são os entrevistados e em que temáticas se centram. 

Com base nestes dados, tentaremos responder a uma questão: qual o posicionamento do 

próprio autor da série A Guerra em relação a esta operação militar? 

Furtado inicia a sequência com uma imagem de um agrupamento de veículos 

militares que nos recorda os preparativos da Operação 

Viriato, tais como apresentados na sequência inicial 

do documentário Nambuangongo - A Grande 

Arrancada. E de facto, são as imagens desse 

documentário que constituem a principal fonte de 

documentos visuais usados nesta sequência. Um dos 

métodos que vamos aplicar na análise desta sequência 

consistirá, assim, numa comparação entre as imagens 

tal como usadas por Furtado com as mesmas imagens 

dentro do seu contexto original, ou seja, como surgem 

no documentário Nambuangongo. Veremos desta forma 

em que medida as imagens adquirem um novo 

significado devido ao novo contexto em que Joaquim 

Furtado as coloca. Neste âmbito levanta-se uma 

questão: por que razão Joaquim Furtado escolhe determinadas imagens e não outras? 

Vejamos como se inicia a sequência. Após a inserção de seis planos do genérico 

de Nambuangongo, a imagem corta sem qualquer tipo de raccord para um depoimento 
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filmado na actualidade. Ao contrário das entrevistas que tivemos oportunidade de ver ao 

longo dos primeiros três episódios da série A Guerra, esta não se realiza em ambiente 

de estúdio, mas num ambiente florestal onde quatro 

antigos combatentes recordam a primeira etapa da 

Operação Viriato: 

[Ilídio Coelho:] “Na nossa chegada à Uqua nós 
vimos desde cá da chegada de baixo, onde 
estava propriamente a povoação, até a Fazenda 
do Cunha Irmão, ao longo da estrada estavam 
postes com cabeças. Isto, logo à nossa chegada. 
Foi um choque bastante violento. —

[José Figueira:] Pois foi. —

[José Leitão:] E essas cabeças eram cabeças de quem? —

[Ilídio Coelho:] Eram cabeças de terroristas 
abatidos. Eu próprio discordei disso, achava que 
era um bocado selvagem”. —

[Padre Francisco Jorge:] Ficaram convencidos 
pelos feiticeiros se morressem - a bala do 
branco não mata. Portanto se caírem com a bala 
dos brancos, dos nossos soldados, não morrem, 
a não ser que sejam mutilados. Portanto, havia a 
necessidade de cortar a cabeça a um ou a outro, 
para dizer aos que sobreviveram que estavam em perigo de também não 
ressuscitar.”327 

Há neste diálogo três aspectos assinaláveis: em primeiro lugar a referência à 

«necessidade» de cortar a cabeça aos “terroristas abatidos”; em segundo lugar, a 

discordância com o acto da mutilação dos corpos, 

apesar de a fotografia registar soldados com caras 

sorridentes a posarem orgulhosamente para o 

fotógrafo e, finalmente, um pormenor não desprovido 

de uma certa ironia: quem explicita a política das 

cabeças cortadas —“havia a necessidade de cortar a 

cabeça a um ou a outro”— é o capelão do batalhão 
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96, o Padre Francisco Jorge. 

O encontro destes antigos militares, todos eles participantes na Operação Viriato, 

contudo, não fica limitado apenas ao lado português. Joaquim Furtado cria neste 

episódio um encontro de elementos dos dois campos 

beligerantes, pois, como salienta numa outra parte 

deste episódio, “Nambuangongo, como todas as 

batalhas, é mais do que uma única história, é o 

passado dos combatentes da UPA e dos militares do 

exército português.”328

Os depo imen tos que se seguem são 

repetidamente ilustrados com imagens da época, 

algumas das quais acompanhadas pela locução 

original. Assim, no momento em que Lucas Bamba 

explica, através de um desenho feito no chão, a 

estratégia da UPA de cavar trincheiras na berma das 

picadas, a imagem deixa de ser a cores para passar a 

preto e branco.  Deste modo, o espectador é 

transportado para a altura recordada, criando-se 

simultaneamente a transição visual para as imagens da 

época, filmadas a preto e branco. 

Após alguns planos extraídos do documentário 

Nambuangongo juntamente com a locução original, 

começamos a ouvir a voz de um dos antigos 

combatentes da UPA, Lucas Bamba, que relata como 

ocorreram os primeiros ataques às colunas militares 

portuguesas. Antes de vermos o teor deste 

depoimento, recordemos porém, de forma breve, 

como estes ataques eram apresentados no filme 

Nambuangongo. Como já tivemos oportunidade de 

referir, nesse filme, a referência às baixas sofridas pelo 
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esquadrão serve, em primeiro lugar, para sublinhar a «valentia» dos militares 

portugueses e o seu espírito de sacrifício, que se manifestava na  disposição de “sofrer 

as primeiras baixas do combate”329 facilitando a posterior localização e eliminação do 

inimigo. Esta é uma imagem que, no entanto, em nada 

corresponde à memória de Lucas Bamba: 

“Então os brancos começaram a entrar. Vinham 
da linha do Dange e nós fomos informados de 
que a tropa estava a vir. Então quando os carros 
chegavam ali à ponte (do Rio Dange) toda a 
gente começava a sair dos buracos das bermas. 
E a tropa tinha medo, até ofereciam as 
armas.”330

Se o discurso de Nambuangongo salientava a 

superioridade moral e  a valentia dos soldados 

portugueses, o depoimento de Lucas Bamba deixa o 

espectador com a imagem contrária, ou seja, soldados 

que quando atacados pelo inimigo oferecem as suas 

armas por medo de morrer. Como nenhum dos 

depoimentos contraria estas palavras, é esta a imagem 

com a qual o espectador fica. Logo de seguida a 

locução muda de temática explicando, com o auxílio 

de uma animação em 3-D, o percurso do batalhão 96 

dificultado por vários ataques da UPA. De seguida, a 

locução apresenta a segunda força militar enviada a 

Nambuangongo, o esquadrão 146, comandado pelo 
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capitão Rui Abrantes, onde se encontram os repórteres 

da RTP Manuel Neves da Costa e José Serras 

Fernandes, os autores do documentário Nambuan-

gongo - A Grande Arrancada. Logo no inicio do 

retrato do avanço desta coluna militar, Joaquim 

Furtado chama a atenção do espectador para os 

limitados recursos com os quais os militares tiveram 

que lidar, uma opinião que fundamenta recorrendo à entrevista dada pelo Capitão Rui 

Abrantes no filme Nambuangongo. 

Nas cenas seguintes, o filme oscila entre o 

evento, tal como registado pelas câmaras de Serras 

Fernandes e Neves da Costa, e a recordação do evento 

na memória dos participantes. Neste jogo de tempos 

fílmicos, a cena mais interessante é certamente a da 

entrevista de Armando Maçanita. Visualmente apoiada 

pela reprodução do filme Nambuangongo num 

televisor na actualidade, Armando Maçanita recorda 

os eventos: 

“Exactamente o mesmo, os mesmos abatizes, os 
mesmos obstáculos, os mesmo troncos 
atravessados na estrada. É tudo igual, 
absolutamente igual.”331

Vejamos o objectivo desta cena. Mesmo não 

tendo as perguntas que motivam as respostas do 

deponente, podemos reconstituir o que Joaquim 

Furtado pretendeu fazer: por um lado, incentivar a 

memória de Armando Maçanita, por outro, colmatar 

uma lacuna notória para qualquer programa que se 

destine a tematizar a Operação Viriato. Na verdade, as 

imagens filmadas existentes retratam o percurso do esquadrão 146 do Capitão Rui 
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Abrantes, apesar de ter sido a coluna militar do batalhão 96, comandado por Armando 

Maçanita, que «conquistou» Nambuangongo. Assim, as repetidas confirmações de 

Armando Maçanita, “É tudo igual, absolutamente igual”, legitimam o uso das imagens 

capturadas por Serras Fernandes e Neves da Costa para ilustrar o avanço da coluna sob 

o seu comando. A montagem da imagem de um televisor que mostra planos do filme 

Nambuangongo justapostos com as imagens do entrevistado, provoca no espectador a 

ideia de que Armando Maçanita está a falar enquanto vê o filme. Para esta suposição, 

contudo, não existe qualquer prova visual, uma vez que em todo o episódio não surge 

um único plano que mostre o Coronel junto ao aparelho. Entre o percurso das duas 

forças militares há, no entanto, uma diferença: enquanto pernoitava em Mucondo, o 

batalhão do Tenente-Coronel Armando Maçanita foi alvo de um ataque por parte da 

UPA, episódio do qual não  existe qualquer imagem. 

Furtado resolve esta lacuna, uma vez mais, com um 

plano criado em computador, uma animação em 3-D 

que introduz a descrição do ataque feita pelo 

deponente: 

“viera uma horda enorme pá, uma coisa enorme. 
A atacar por todos os lados. E para ficarem 132 
mortos...”332

A repetição da primeira parte desta animação, a 

sombra de dois aviões a sobrevoar a povoação de 

Mucondo, serve de transição para o depoimento de 

Ilídio Coelho, antigo alfreres miliciano do Batalhão 

96, que fala da actuação da força aérea: 

“A partir do Mucondo tivemos o apoio quase 
diário dos TV2. Os TV2 eram apetrechados com metralhadoras Browning 
que bombardeavam o inimigo quando o detectava e além disso traziam em 
cada asa uma bomba de napalm que em situações que consideravam de 
concentração inimiga lançavam.”333 
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Imediatamente a seguir a esta referência ao lançamento «habitual» de bombas de 

napalm em situações «consideradas» de concentração inimiga, o documentário 

confronta-nos com os efeitos deste tipo de bombas. Após quatro planos aparentemente 

filmados durante um bombardeamento, o ecrã passa a negro e surge a descrição textual 

de uma acção de apoio ao Batalhão 96 durante a Operação Viriato, lida simultaneamente 

pelo narrador: 

“Levei o avião à chamada posição inicial e 
numa linha de descida suave, com a sanzala bem 
na frente do nariz, premi o botão para a largada 
de uma das suas bombas de napalm de 200 
libras que levava suspensas das asas. 

O Alcínio olhou para mim fazendo o gesto de 
quem limpa qualquer coisa do papel com uma 
borracha disse: ‘Esta podes apagar do mapa’ .” 334

A ressonância da descrição dos efeitos devastadores das bombas de napalm 

perdura por mais três planos, compostos por filmagens 

aéreas de rebentamento de bombas. Após referências às 

restantes funções da Força Aérea no apoio ao avanço 

dos militares e aos inúmeros obstáculos enfrentados por 

ambas as colunas militares, o documentário volta a 

focar-se na descrição do avanço do esquadrão 146, 

dificultado por repetidos ataques, dos quais resultaram 

vários feridos e um morto. 

O tratamento destes feridos é ilustrado com o 

recurso a mais um excerto do filme Nambuangongo, 

acompanhado pelo som original. Trata-se da entrevista 

com os  soldados feridos, uma das poucas cenas deste 

documentário filmadas por José Serras Fernandes com 
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som directo. Quando comparamos a entrevista, tal 

como consta do programa de Joaquim Furtado, com a 

entrevista original tal como a conhecemos de 

Nambuangongo, constatamos a existência de dois 

planos que não fazem parte deste último filme. No 

primeiro destes dois planos, assistimos a uma 

conversa do operador de câmara, José Serras 

Fernandes, com um dos militares — um feito só por si impossível, uma vez que a 

entrevista do soldado foi filmada por este —, enquanto o segundo nos mostra um 

soldado sentado ao lado de um camarada ferido. Em 

Nambuangongo ambas as imagens fazem parte da 

cena do primeiro acampamento do esquadrão. 

A inserção de imagens no meio de um discurso 

é frequentemente indicador de cortes. Daí resulta a 

questão de se saber quais  os cortes efectuados por 

Joaquim Furtado. Será que estes nos podem revelar 

algo sobre a estratégia discursiva do autor? Vejamos o texto original desta cena tal como 

consta em Nambuangongo, com a indicação das frases que não constam do 4º episódio 

da série A Guerra: 

[Neves da Costa:] “Hoje é o dia 6 de Agosto, estamos na região de Zala, a 
dois quilómetros do posto administrativo. Estamos prontos para continuar a 
marcha e ocupar essa povoação. Há momentos, um pelotão de cavalaria foi 
a reconhecimento e foi de novo atacada. Foi atacada a coluna e teve dois 
feridos felizmente ligeiros. 

Vamos conversar aqui com o soldado 169, um dos feridos, o popular 
Mouraria. “Oh Mouraria. 169. Você vai falar para a Rádio Televisão 
Portuguesa. Foi apanhado um bocado de surpresa? No entanto, conte-nos 
como foi, faça o favor. –

[Mouraria:] – Eu ia na viatura, ia a saltar por baixo da viatura, para a beira 
da estrada. É quando fui atingido por um tiro de canangulo. –

[Neves da Costa:] – Foi canagulo, com certeza? –

[Mouraria:] – Foi, sim senhor. – 

-318-



[Neves da Costa:] – Então foram uns estilhaços. Apanhou-os no nariz e nas 
costas ... –

[Mouraria:] – No nariz, nas costas e no braço. E furou o cantil e também um 
colega meu no nariz. Cortaram a ponta do nariz. –

[Neves da Costa:] – Você está bem disposto? –

[Mouraria:] – Estou sempre bem disposto. 

[Neves da Costa:] – Bem disposto?

[Mouraria:] - E disposto para ir para a frente também. 

[Neves da Costa:] – Doutor quer dizer qualquer coisa para a Televisão? –

[Médico:] – Estes dois feridos, são mais dois homens a juntar aos bastantes 
que já temos. Andam à volta de 16 ou 18. Felizmente são feridos sem 
gravidade aos quais tenho prestado, dentro do possível os primeiros 
socorros, desinfectando e retirando os estilhaços. Todos, de maneira geral, 
são feridos sem gravidade alguns dos quais foi necessário evacuar mas não 
há nenhum em perigo de vida”.335 

Ao olharmos para as partes da entrevista original cortadas por Joaquim Furtado, 

deparamos com um aspecto notório: uma mundança da função deste soldado 

entrevistado dentro da narrativa. Vejamos melhor a personagem em questão: trata-se do 

“soldado 169, [...], o popular Mouraria” como é introduzido pelo jornalista Manuel 

Neves da Costa no filme Nambuangongo.336 Recordemos: a principal função que cabia 

à entrevista do «soldado 169» dentro da narrativa deste documentário era a promoção 

das acções militares em Angola através da criação de empatia do espectador com os 

soldados. Por este motivo, o soldado entrevistado não é referido através da utilização do 

seu nome próprio, mas através da alcunha «Mouraria», dada pelos camaradas por ser 

originário desse bairro popular lisboeta. Por outras palavras, o soldado 169 é 

introduzido ao espectador tal como se se tratasse de uma pessoa do seu conhecimento 

pessoal. Para além disso, este soldado, devido ao seu optimismo,  aparentemente em 

nada diminuído na sequência dos ferimentos aos quais foi sujeito, ilustra de forma 

exemplar o espírito de aceitação do «dever» e de «sacrifício» que,— tal é a mensagem 
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propagandística deste documentário—, caracteriza todos os soldados portugueses em 

Angola. 

Na série A Guerra, esta função propagandística 

é «neutralizada». Cabe a este soldado, neste novo 

contexto, apenas a função de dar corpo a um dos 

muitos soldados feridos. Esta nova função reflecte-se 

também em termos formais, nomeadamente no tempo 

de fala reservado aos dois entrevistados. Enquanto em 

Nambuangongo, a personagem dominante nesta cena 

era claramente o soldado Mouraria, os cortes 

efectuadas na série A Guerra equilibram o tempo 

destinado ao depoimento do soldado e ao do médico. 

No entanto, mesmo no depoimento do médico, que 

faz o balanço das baixas sofridas pelo esquadrão, 

verifica-se um corte importante. Ao retirar-se a frase 

final do depoimento foram também retiradas todas as 

imagens que nos mostram nesta cena soldados 

sorridentes. 

Ou seja, neste episódio da série A Guerra, a imagem de combatentes alegres e 

confiantes na vitória cabe exclusivamente aos membros das forças independentistas 

como nos revela um corte repentino para imagens da reportagem americana A Journey 

to War. 

A cena destinada a mostrar o «outro lado da 

guerra», onde, de acordo com a narração de Joaquim 

Furtado, “são festejadas com júbilo as baixas 

inflingidas às colunas dos militares portugueses”337 

começa com imagens da recepção calorosa dos 

guerrilheiros que regressam à sua aldeia após uma 

emboscada. No seguimento das palavras introdutórias 

Dois fotogramas da cena original 
de Nambuangongo, cortadas em 
A Guerra
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do narrador, o programa reproduz a locução original, 

legendada em língua portuguesa: 

“Tinha[m] feito uma emboscada à uma patrulha 
portuguesa a alguns quilómetros de distância. 
Um rapaz tinha morto dois soldados. As armas 
extra que trazem parecem confirmar a sua 
versão.”338 

Vejamos estas palavras com mais atenção. Para além da constatação da alegria 

com que os guerrilheiros são recebidos, esconde-se, 

neste comentário, uma outra realidade, apenas referida 

de passagem: a existência de crianças-soldados, uma 

das quais responsável pela morte de dois soldados 

portugueses. Este fenómeno, —condenado pela 

política internacional em 1989 através da Convenção 

sobre os Direitos da Criança, que estabelece na alinha 

dois do seu artigo 38º que “Os Estados Partes devem 

tomar todas as medidas possíveis na prática para garantir que nenhuma criança com 

menos de 15 anos participe directamente nas hostilidades”339—, provoca no espectador 

actual uma reacção diferente do que na altura dos 

acontecimentos retratados. Se em 1961 as imagens  

podem ter criado empatia com a luta de libertação de 

um povo inteiro, o espectador actual questiona desde 

logo a legitimidade do recrutamento dessas crianças. 

Mas não é este o objectivo de Joaquim Furtado 

quando confronta o acampamento do esquadrão 146 

com o dos combatentes africanos. Através da 

contrastação dos dois lados beligerantes, Furtado cria uma dicotomia, na qual o lado 

português representa o campo dos feridos e vencidos e o dos angolanos, o da alegria e 

dos vencedores. Nesta polaridade não há lugar para um soldado Mouraria, cujo 
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optimismo e vontade de vencer revela que também no 

lado português existia, nesta fase da guerra, a 

convicção na missão da qual foram incumbidos. 

Também na cena seguinte estamos perante uma 

confrontação directa dos modos de actuação de ambas 

as partes. Tanto num lado como no outro, houve 

destruições sistemáticas de casas e povoações. As 

destruições das casas e infraestruturas portuguesas por 

elementos das forças independentistas, na altura 

apelidadas pelo narrador do documentário Angola - 

Decisão de Continuar de “fúria criminosa” e 

“insensatez”340, surgem no documentário de Joaquim 

Furtado como actos deliberados. Destinados a 

“enfraquecer a economia e afastar os colonos” do 

território angolano, o seu objectivo era em muito, 

parecido com o dos militares portugueses que 

destruíam sanzalas e cubatas “em operações de 

limpeza com que iam abrir o caminho”.341 

A descrição de Armando Maçanita das 

dificuldades enfrentadas durante a última etapa do 

percurso para Nambuangongo e da sua satisfação por 

ter conseguido conduzir os soldados ilesos por esta 

última etapa, são o ponto de partida para um balanço 

das vítimas humanas provocadas pela operação. Sobre 

uma sequência de imagens de soldados feridos, que 

culmina na imagem de um militar morto, Furtado 

resume: 
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“Não é fácil apurar por certo o número de baixas 
verificadas na Operação Viriato que demorou 
cerca de um mês. Nas fileiras dos combatentes 
angolanos, os mortos entre os combatentes 
contavam-se por centenas. Quanto aos 
portugueses, um balanço segundo os relatórios 
das principais unidades indica que mais de 80 
militares foram postos fora de combate. 23 
mortos e 65 feridos foram verificados no campo 
de batalha. Mas alguns dos feridos poderiam  ter 
morrido depois, o que elevaria os custos humanos da reocupação de 
Nambuangongo.”342 

Perante o balanço do custo humano da operação, as imagens finais desta 

sequência adquirem uma nova leitura. No documentário Nambuangongo, a última parte 

da sequência foca-se no «milagre» desta povoação e o içar da bandeira portuguesa. Para 

Joaquim Furtado, que explica a descoberta da imagem “absolutamente intacta” da 

Nossa Senhora no meio da destruição com a dificuldade que o transporte da mesma 

significava para os elementos da UPA, o milagre não se limita a esta imagem: é o 

próprio facto de os militares terem chegado vivos a Nambuangongo e terem conseguido 

içar lá a bandeira “tão incólume” como a imagem da Virgem.

A última sequência analisada distingue-se das anteriores pela introdução de um 

novo elemento formal, o da «reportagem». Trata-se da filmagem do encontro entre 

militares portugueses e combatentes da UPA durante o qual ambos os lados recordam 

momentos chave da guerra. Este encontro é lembrado por Furtado como sendo “talvez 

[...] a desilusão maior desta série”343, pois a ideia inicial tinha sido um encontro entre 

combatentes dos dois lados no local tematizado neste episódio, a povoação de 

Nambuangongo. A ocorrência de chuvas torrenciais fez com que as viaturas que 

transportavam os deponentes tivessem de regressar a Luanda percorridos apenas cinco 

quilómetros. Por este motivo, o encontro teve de ser realizado num local pouco 

característico nos arredores de Luanda. 

Todavia, apesar deste encontro entre combatentes de ambos os lados sugerir um 

confronto de memórias entre os dois lados opostos da guerra, o que se verifica é uma 
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articulação entre as memórias de ambos em confronto com o discurso «oficial» sobre 

esta operação militar. No campo da imagem, estes dois discursos — o memorial, por 

parte dos combatentes dos dois lados e o oficial, por parte do regime —, são 

complementados por imagens, no primeiro caso de A Journey to War filmadas pelos 

jornalistas americanos Robert  Young e Charles Dirkins, no segundo de Nambuangongo 

- A Grande Arrancada filmado por Manuel Neves da Costa e José Serras Fernandes 

durante a própria operação.

Se Nambuangongo - A Grande Arrancada se destinava a recordar “a geração que 

se consagrou a si mesma como a melhor do seu tempo”344, qual é a imagem que o 

documentário de Joaquim Furtado deixa desta mesma geração? 

A imagem que o espectador obtém dos depoimentos contidos nesta sequência é 

muito diferente: somos confrontados com militares que decapitaram inúmeros inimigos 

mortos e se deixaram fotografar à frente destes troféus em pose heróica; sabemos 

através do depoimento de Lucas Bamba que houve militares que, no momento da 

primeira emboscada, decidiram entregar as suas armas ao inimigo para salvar a sua 

vida; entendemos que apesar do conhecimento dos efeitos devastadores do napalm, o 

uso indiscriminado desta arma fazia parte do quotidiano da tropa portuguesa.  

O programa mostra-nos também o preço em vidas humanas que a Operação 

Viriato custou. Não sabemos, nem de longe, o número exacto das vítimas entre os 

elementos da UPA, mas também  nem sequer sabemos  o número exacto das vítimas 

mortais, contadas do lado português. Tal como salientou Joaquim Furtado, não há 

registo dos soldados feridos que acabaram por morrer. O «milagre» de Nambuangongo 

não foi a imagem da Nossa Senhora que se descobriu intacta no meio dos destroços da 

igreja local, nem foi a chegada heróica do batalhão 96 no dia 9 de Agosto; foi, antes de 

mais nada, a chegada de várias centenas de soldados a um local, em cumprimento de 

uma missão para a qual a grande maioria não se voluntariou e para a qual, como mostra 

o programa, não estava minimamente preparada. 
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 IV.4.4. Nota conclusiva

No foco da nossa análise dos quatro primeiros episódios da série A Guerra 

estiveram três aspectos: a organização formal, a inter-relação entre os discursos visuais 

e verbais e a identificação do ponto de vista do autor em relação aos eventos retratados. 

Na nossa entrevista com o autor, este explicou-nos a importância da organização 

formal para toda a concepção da série. De facto, quando iniciou os preparativos houve 

três aspectos que o motivaram: em primeiro lugar, a noção de não existir nenhum 

trabalho audiovisual que correspondesse à importância deste acontecimento para a 

sociedade portuguesa; em segundo, os poucos conhecimentos da população portuguesa 

sobre os acontecimentos; e finalmente, o facto de as pessoas que participaram na guerra 

nunca terem visto uma valorização do seu esforço. Daí nasceu a ideia de uma 

reconstituição jornalística da guerra “no seu essencial” que englobasse a visão de todas 

as partes envolvidas, ou seja, não só a dos portugueses, 

“muitos dos quais obrigados a combater em nome da 

bandeira portuguesa”345, como também a dos africanos, 

uma ideia que se reflecte, inclusivamente, no título A 

Guerra: Colonial - Do Ultramar - De Libertação. 

No entanto, o objectivo de apresentar um 

trabalho que fosse o mais exaustivo possível, enfrentou 

desde logo um obstáculo: o próprio formato televisivo pois este “não permite o maior 

detalhe [e] acaba sempre ser um pouco superficial relativamente a outro tipo de 

intervenções como um livro”. Convencido de que “um público geral tem que ser 

estimulado no sentido de se interessar por cada momento do episódio”, Furtado 

procurou garantir a atenção do espectador através da utilização de “elementos muito 

curtos que permitem uma grande variedade ao longo de cada episódio”346: depoimentos, 

“curtos e intensivos”, provenientes de um maior número possível de interventores; 
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textos escritos e lidos pelo próprio autor da série; música e sonorização das imagens 

sempre que houvesse uma referência directa na temática abordada. Em termos visuais, 

Furtado organizou a série com base em quatro pilares: entrevistas, filmes de arquivo, 

reportagens e finalmente o grafismo que englobava tanto as imagens em 2-D e 3-D 

como as ilustrações. 

Destes quatro pilares, os mais importantes para o foco da nossa análise foram 

certamente os  dois primeiros. O autor explicou-nos que para a escolha dos deponentes 

foi decisivo o facto de estes terem participado directamente nos acontecimentos ou de 

possuírem um conhecimento muito directo da situação em causa. Como o objectivo de 

Furtado era fazer “a história da guerra contextualizada no seu âmbito geral”, os 

testemunhos tinham de provir dos mais diversos grupos sociais, ou seja, militares de 

diversas patentes – desde o soldado até ao general –, responsáveis políticos, pessoas da 

sociedade civil e elementos da área da igreja. Para garantir uma igualdade do ponto de 

vista formal, as entrevistas foram filmadas à frente de um décor neutro, com o mesmo 

tipo de enquadramento — ou do lado esquerdo ou do lado direito conforme a posição do 

deponente em relação ao regime —, deixando sempre um espaço livre na imagem que 

pudesse servir para completar o testemunho ou ilustrar o que as pessoas estavam a dizer. 

No final das filmagens, Furtado contava com um total de 360 entrevistas 

correspondentes a 500 horas de material gravado. Este número por si só evidencia a 

importância das entrevistas como fonte de informação para toda a série. Enquanto a 

função da locução se limita à introdução e ao resumo dos temas retratados, os 

depoimentos, maioritariamente organizados como uma espécie de diálogo de opiniões 

antagónicas, procuram oferecer ao espectador a oportunidade de formar uma opinião 

própria em relação aos acontecimentos retratados. 

Enquanto as entrevistas são decisivas para a construção do discurso verbal, o 

principal elemento do discurso visual são as imagens da época. De facto, é o modo da 

utilização dos materiais de arquivo que mais distingue a obra de Joaquim Furtado dos 

outros dois documentários produzidos no período pós-25 de Abril, aqui analisados. Para 

Furtado, as imagens de arquivo são apenas “uma parte daquilo que se passou”, visto que 

“não temos imagens de antes ou de depois”. Daí resultava a sua motivação de obter o 

máximo de informações sobre as imagens em causa, ou seja: identificá-las e descobrir 

“o verdadeiro conteúdo de cada filme”. Identificar, por exemplo, imagens que retratam 
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uma determinada operação militar implicava não só determinar qual era exactamente o 

grau de importância da operação em relação à totalidade da guerra mas também 

procurar as pessoas representadas nas imagens e entrevistá-las de seguida. 

Na retrospectiva, Joaquim Furtado refere a identificação e a contextualização dos 

materiais de arquivo, apesar das dificuldades que implicava, como o trabalho “talvez 

mais proveitoso para a eficácia da série”. Na verdade, a ponte entre a imagem de 

arquivo e o deponente, preparada através da identificação das imagens de arquivo, 

constitui uma importante inovação neste programa. A imagem não só perde o estatuto 

de anonimato que está na base da sua utilização para fins de ilustração meramente 

genérica, como adquire uma nova qualidade, ilustrando de forma concreta um 

depoimento pessoal e específico.347 

O processo de identificação de materiais, realizado por Furtado e pela sua equipa, 

teve no entanto, não só resultados importantes para os conteúdos da própria série, como 

abriu novas fontes para quem estuda a época em causa. Um dos resultados do 

visionamento de 5.000 a 6.000 filmes, entre os quais também negativos com imagens 

nunca anteriormente usadas e exibidas, foi a reconstrução de alguns documentos visuais 

através da colagem do material negativo ao positivo já existente. Provavelmente mais 

importante ainda, foram os novos documentos surgidos no contexto deste trabalho 

através da junção de documentos visuais e sonoros. Na verdade, as filmagens feitas pela 

RTP na época eram, em regra, feitas sem a gravação do som. Com o recurso a materiais 

gravados pela Emissora Nacional, Furtado conseguiu “criar um novo documento a partir 

destes documentos parciais e incompletos”, um documento que, a seu ver, 

“correspondia muito mais àquilo que se passou.”348

O bom exemplo para este trabalho de reconstituição e simultaneamente criação 

de novos documentos é um discurso do Governador do distrito de Uíge, Rebocho Vaz, 

pronunciado em Outubro de 1961 por ocasião do regresso das populações africanas 
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refugiadas no Congo. Ao juntar o documento «audio» com o documento «visual», 

Joaquim Furtado criou um verdadeiro documento «audiovisual» com todo potencial 

informativo inerente a este tipo de documentos. O que é que nos diz este «novo» 

documento? 

Como já referido, trata-se do discurso de um membro da administração colonial 

de Angola, pronunciado num momento chave dos acontecimentos de 1961, o regresso 

dos refugiados africanos às suas terras. Antes de começarmos a analisar o conteúdo 

deste discurso, vejamos como o mesmo evento foi retratado na «versão RTP» de Angola 

- Decisão de Continuar, programa este, do qual só nos resta o guião, como já tivemos a 

oportunidade de referir. Neste filme, exibido em 27 de Dezembro de 1961 ao 

telespectadores de Portugal continental, o regresso dos africanos era comentado da 

seguinte forma: 

“Finalmente, o aspecto mais delicado e difícil de resolver, provocado pela trágica 
aventura da U.P.A. no nordeste de Angola; o regresso das populações autóctones às 
suas terras e aos seus povos. Mas eles vieram porque sabiam que regressavam à 
paz e à tranquilidade. Vieram alegremente porque sabiam que seriam bem 
recebidos. [...]

Não demorou muito que viessem todos homens, mulheres, crianças, às dezenas, às 
centenas, aos milhares - um regresso que representava, afinal, para aqueles 
soldados que tinham passado as mais duras provações, o prémio maior do seu 
esforço. 

Eles verificaram e compreendiam, então, que a convivência que os portugueses 
sempre quiseram manter, para além das barreiras de cor ou de crédo, era uma 
realidade que as vagas de terrorismo não conseguiam destruir a despeito das suas 
ameaças e da sua ferocidade. 

Eles voltavam todos alegremente porque, afinal, era apenas um regresso aos lares 
abandonados numa hora de pânico.”349

 Estas palavras, colocadas na altura sobre imagens semelhantes ou muito 

provavelmente iguais às que constam do documentário de Joaquim Furtado, repetem 

para o espectador português o principal tópico da propaganda colonial: a alegada 

existência de uma sociedade multirracial e multicultural. Esta manifesta-se, por um 

lado, na afirmação de que o regresso dos africanos refugiados era “o prémio maior” para 

o esforço dos soldados portugueses e, por outro, que os refugiados “voltavam todos 
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alegremente” aos lares abandonados “numa hora de 

pânico” por terem «verificado e compreendido» que na 

convivência com os portugueses não existiam barreiras 

de cor ou de credos. 

No entanto, nenhuma destas afirmações constam 

do discurso do Governador do distrito de Uíge: 

“Estamos contentes por ter acabado a guerra. 

A guerra é uma coisa que faz mal à gente que não tem 
culpa. 

Morrem crianças que não têm culpa. Morrem 
mulheres que não têm culpa. E morrem também 
homens que têm culpa. 

Quando morre homem que tem culpa, é o castigo. Não 
faz mal. 

E se souber que há outros povos que vêm para aí, 
outra gente que começa outra vez a querer fazer na 
vossa cabeça coisas que não está certo [sic], vocês têm 
obrigação de trabalhar connosco. 

Vocês vão para as vossas terras outra vez, para as 
vossas sanzalas. Mas vão agora sem ideias más na 
cabeça. 

Vai começar no distrito todo uma época nova que dura 
10, 100, 500 anos de paz de brancos e pretos. 
É isso que vocês agora vão dizer aquele povo.”350 

Enquanto a locução do documentário da RTP estava escrita sob o prisma de uma 

alegada sociedade multirracial, as afirmações de Rebocho Vaz apresentam a realidade 

angolana tal como  era: uma sociedade dividida em «brancos e pretos», dois grupos que  

viviam no mesmo espaço territorial em estado de paz como em estado de guerra. 

Linguisticamente, o seu discurso, de índole extremamente paternalista, caracteriza-se 

pela predominância de uma espécie de baby-talk, reflectida tanto pelo uso da forma 

verbal do imperativo, como por um léxico simplicista (“ideias más na cabeça”) e 

deliberados erros gramaticais (“coisas que não está certo”), elementos que denunciam 
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um discurso destinado a um público considerado pelo orador como intelectualmente 

inferior. 

Centremo-nos no conteúdo das palavras e 

aproveitemos a nova condição do documento «audio e 

visual» para confrontá-las com as imagens que as 

acompanham agora. Em primeiro lugar, é de destacar 

a discrepância total entre o “contentamento” afirmado 

nas palavras de Rebocho Vaz e a expressão de 

manifesto desprezo, senão hostilidade em relação aos 

africanos à sua frente, que caracteriza as expressões 

dos dois militares ao seu lado. Mas também a atitude 

dos africanos é eloquente: se em algumas imagens se 

nota um olhar de resignação, outras revelam um olhar 

directo para a câmara, indiciando um confronto mudo 

com a autoridade colonial. Ao teor paternalista do 

discurso, que declara os mortos do lado africano como 

castigo merecido, corresponde uma interacção 

meramente unidireccional do evento: enquanto um lado 

discursa, o outro é obrigado a assistir. Rebocho Vaz 

termina finalmente o discurso com o anúncio de “uma 

época nova que dura 10, 100, 500 anos de paz de 

brancos e pretos”, ou seja a promessa da continuação da divisória entre um mundo 

colonizador e um mundo colonizado sob autoridade portuguesa, para os séculos 

seguintes. 

A comparação dos dois discursos referentes à mesma temática remete-nos mais 

uma vez para a filtragem ou distorção dos factos praticados pela propaganda do Estado 

Novo, tal como a temos encontrado ao longo deste estudo. Questionado especificamente 

sobre quais as mentiras da propaganda que queria contrariar com a sua série, Joaquim 

Furtado respondeu-nos: “No fundo queria contrariar tudo”. O objectivo da narração foi, 

como nos explicou, “responder no seu conjunto de uma forma clara à própria 

propaganda, [...] ouvindo as pessoas quer do lado português, quer do lado dos 

africanos”: 
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“O que gostava que a série fizesse era isso: desfazer as ideias feitas, colocar lá as 
ideias que são mais próximas da verdade e fazer o tal panorama genérico que permite a 
cada pessoa ter uma ideia geral e aprofundá-la, cada um nos seus aspectos. Mas ter uma 
ideia desapaixonada do que foi a guerra.”351 

Quais são as principais mensagens de propaganda que Joaquim Furtado procura 

contrariar nos quatro episódios analisados? Na nossa análise do documentário Angola -

Decisão de Continuar isolámos as seguintes: a nação multirracial e a unidade nacional.

Subjacente a estes conceitos fundadores da mística imperial encontram-se os 
seguintes pontos: 

1º  a ideia da solidariedade entre as populações africana e branca na reacção 
 aos ataques e no luto pelas vítimas do 4 de Fevereiro;
2.º  a reacção rápida do governo aos ataques de Fevereiro e Março de 1961;
3.º  a origem criminosa dos ataques;
4.º  o orgulho das mulheres portuguesas na despedida dos soldados;
5.º  a convicção dos soldados da sua missão e da iminente vitória;
6.º  o apoio entusiástico da população pelas medidas anunciadas por Salazar; 
7.º o espírito exaltado de brancos e africanos na parada dos militares 
 enviados.

Em relação a estes sete pontos podemos dizer que não há um único aspecto desta 

lista que não seja contestado pela série A Guerra. Ao longo dos quatro episódios 

analisados, somos constantemente confrontados com depoimentos e imagens que nos 

mostram que o Portugal multirracial e unido não passava de uma imagem que o 

Secretariado Nacional de Informação procurava projectar através dos media, 

controlados tanto dentro de Portugal como no estrangeiro. Os eventos do 4 de Fevereiro, 

classificados em Angola - Decisão de Continuar como a “manifestação de um grupo de 

facínoras (...) a soldo do estrangeiro” são interpretados, no segundo episódio da série de 

Furtado, como “um grito de revolta contra a dominação portuguesa”. Ao contrário da 

versão oficial dos acontecimentos, a reacção a estes ataques não foi um acto de 

“solidariedade”, mas a erupção de um conflito racial entre as populações africana e 

branca que culmina na onda de violência que se manifesta do Norte de Angola a partir 

de 15 de Março. Também a afirmação de que o governo de Salazar tinha reagido 

«rapidamente» aos problemas em Angola, não passa de uma ficção. Enquanto “Angola 
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desesperava pelo reforço militar”352, a Abrilada do General Botelho Moniz obriga 

Salazar a garantir, em primeiro lugar, a sua própria sobrevivência política, antes de 

poder pensar numa contra-ofensiva militar em Angola. 

Furtado admite a existência de um “apoio do país 

em geral”353  para a decisão de enviar tropas para 

Angola. No entanto, os planos da despedida dos 

contingentes militares, incluídos no segundo episódio, 

mostram-nos uma realidade mais complexa: imagens de 

soldados que marcham em formação para dentro do 

convés, entregando-se quase fatalmente ao seu destino 

e imagens de familiares a acenarem adeus ou a 

lançarem um último olhar para o barco que se afasta 

cada vez mais do cais. No entanto, nesta cena, mais 

importantes do que as imagens dos familiares, é a 

banda sonora que ouvimos ao longo dos últimos 20 

segundos do programa: gritos de desespero que nos 

revelam a verdadeira emoção sentida nestes momentos e que nos mostram mais uma 

vez como a propaganda camuflava a realidade. 

Apesar de um dos objectivos de Joaquim Furtado ser permitir a cada espectador 

ter uma “ideia geral”354  dos acontecimentos tematizados, constata-se que vai mais 

longe, no sentido em que a apresentação desta matéria nunca ocorre sem uma intenção 

didáctica, sobretudo no que se refere a imagens de arquivo acompanhadas pela sua 

locução original. Ao contrário de João Garção Borges, Furtado não coloca o espectador 

à frente da presumível «janela sobre o passado», sem o preparar para as imagens que vai 

ver. 

Um dos exemplos mais paradigmáticos nos quatro episódios analisados é o 

excerto do filme de propaganda Luanda 1961. As imagens de uma Angola paradisíaca, 

local de convivência perfeita entre portugueses brancos e africanos, são apresentadas no 
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contexto do depoimento Dino Matrasse, que recorda as suas memórias de Luanda no 

ano de 1961: presos africanos enterrados na terra até à cabeça, mortos por um tractor 

que passava “por cima deles”.355 Perante este relato e o das circunstâncias da morte do 

seu pai, as afirmações da locução do documentário de propaganda Luanda 1961, “Toda 

esta juventude bem cedo tem a consciência de que os portugueses que vivem aqui, 

iguais em direitos e consideração sem excepção de cores, são simplesmente 

portugueses”, são entendidas como informações que em nada reflectem a situação real. 

Joaquim Furtado explicou-nos que um dos princípios que mais se esforçou por observar 

ao longo de toda a série era manter-se “o mais distante possível, procurar não intervir. 

Sei que isso é muito difícil, que isso da objectividade não existe, mas existe um 

objectivo que é afastar-me o mais possível [...].”356  A observação do princípio do 

contraditório, que caracteriza a concepção de toda a série e que se manifesta num 

equilíbrio formal entre representantes dos vários campos beligerantes não exclui, tal 

como vimos ao longo destas análises, que o autor da série tome o seu próprio ponto de 

vista face aos acontecimentos retratados. A primeira fase da guerra em Angola é-nos 

apresentada como um combate de forças desiguais, tanto em termos do armamento 

usado pelos dois lados beligerantes. Armas de fogo e até bombas de napalm são usadas 

contra catanas e canhangulos do lado das forças independistas que, apesar de serem 

armas extremamente rudimentares, conseguem inflingir baixas enormes às forças 

armadas do poder colonial. No entanto, os soldados portugueses, apesar das crueldades 

cometidas durante a guerra, são também mostrados como vítimas: não só são expostos 

às forças que combatem, como às próprias forças pelas quais combatem. Ou seja, não só 

sofrem ataques constantes por parte das forças de libertação que lutam pela 

independência dum país, como são expostos às condicionantes de uma estrutura militar 

que, para além de estar equipada de forma rudimentar e pouco preparada para a missão 

que lhe é imposta, não hesita em sacrificá-los em prol do regime.
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Conclusão

Bill Nichols salienta na sua obra Introduction to Documentary que definir o 

termo documentário é tão difícil como definir «amor» ou «cultura».357 Por este motivo, 

iniciámos a nossa tentativa de aproximação ao termo por uma viagem pela etimologia 

da palavra, seguida por um breve panorama da história do documentário e de algumas 

das principais teorias do documentarismo. Deste modo chegámos a um elemento que 

considerámos ser o elemento chave para a compreensão do que é um «documentário»: o 

seu truth claim. Apesar de ser contestada pela literatura358, é inegável a relevância desta 

ideia da «alegação do cineasta, de que as informações apresentadas são verdadeiras» 

sobretudo no tipo de documentário no foco deste estudo, o «documentário histórico». O 

critério do truth claim permitiu-nos definir como documentário histórico todos os filmes 

(em película ou outros suportes audiovisuais) que visam a obtenção de conhecimento 

através da descoberta e/ou interpretação de fontes históricas e alegam que o que 

mostram são acontecimentos que ocorreram; são filmes aos quais o espectador responde 

com a expectativa de que a realidade fílmica apresentada corresponda à verdade.

Este estudo propôs-se analisar a representação da fase inicial da guerra colonial 

em Angola, um dos eventos mais traumáticos da história contemporânea portuguesa. No 

entanto, como refere o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, “um início nunca é algo 

estabelecido de uma forma fixa, é necessário recuar em sua direcção a partir de um 

segundo ponto”.359 Esta formulação ajuda-nos a entender uma das principais diferenças 

entre os documentários estudados e a forma como a história da guerra colonial e a sua 

memória se vai elaborando através destes contributos. Na verdade, cada um dos filmes 

parte de um outro ponto cronológico como marco para o início do conflito. Assim, 

Angola - Decisão de Continuar e da mesma forma as diversas obras sobre esta temática 
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produzidas pela RTP ao longo dos anos seguintes360, fixam o início das hostilidades nos 

eventos de 4 de Fevereiro e nos ataques do dia 15 de Março de 1961. Os documentários 

Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola e Ultramar : Angola 1961 – 

1963, por sua vez, situam o início cronologicamente antes destas datas. Enquanto o 

documentário Guerra Colonial - Histórias de Campanha em Angola situa o início na 

resposta militar aos protestos de Catete de 1960, o filme de João Garção Borges insere 

todo o conflito em Angola no contexto das lutas pela independência da época pós 2.ª 

Guerra Mundial. Através deste recuo cronológico, ambos os documentários da era 

pós-25 de Abril refutam a propaganda salazarista, que condenava os massacres de 15 de 

Março como acções criminosas, executadas por obscuras forças do mal sem qualquer 

espécie de pré-aviso. A série A Guerra de Joaquim Furtado vai mais longe, na sua 

tentativa de definição da origem do conflito. Dedica-lhe um episódio inteiro, o episódio 

quinto, que não foi objecto deste estudo e no qual o autor questiona os fundamentos do 

colonialismo português, tanto em Angola como na Guiné e em Moçambique. Mais 

ainda do que os primeiros quatro episódios da série, este programa mostra claramente o 

abismo existente entre a imagem de Portugal como país pluricontinental e mutirracial, 

nutrida pela propaganda, e uma realidade onde “o lugar de cada um era determinado 

pela cor da sua pele” e onde a pele funcionava como uniforme, de modo que, de acordo 

com a pele que tinha, “cada um sabia até onde podia ir”, como explicita Manuel Santos 

Lima neste episódio. 

Um dos principais elos de ligação entre os filmes de ambos os períodos foi, 

como tivemos ocasião de salientar, o reaproveitamento das imagens que constam dos 

documentários Angola - Decisão de Continuar e Nambuangongo - A grande Arrancada 

nos documentários pós-25 de Abril. Nomeadamente, as imagens dos massacres dos 

meses de Março e Abril de 1961 foram e continuam a ser, ainda hoje, passado mais de 

meio século, as imagens mais chocantes deste período, não só devido ao grau de 

violência usada pelos atacantes como também pelas vítimas que constam destas 

imagens, nomeadamente mulheres e crianças. Mas mesmo estas imagens não têm uma 

leitura constante, mas uma leitura susceptível a modificações. Se nos filmes produzidos 

durante o Estado Novo estas imagens «documentavam» “o mais selvagem genocídio 
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dos tempos modernos” cometidos por terroristas “a soldo do estrangeiro”361, — uma 

interpretação não contrariada nem pelo documentário Histórias de Campanha em 

Angola, nem pela obra de João Garção Borges Ultramar: Angola 1961 - 1963 —, as 

mesmas imagens adquirem uma tónica claramente política na obra de Joaquim Furtado, 

para quem os ataques eram “movidos pela ideia da independência” tendo sido 

inclusivamente uma reacção ao «terror branco», desencadeado na sequência directa dos 

tumultos do 4 de Fevereiro.

Para entendermos a complexidade destas imagens é necessário recuar no tempo 

até ao ano de 1922, data da estreia do primeiro documentário de longa metragem, 

Nanook of the North. A obra-prima de Flaherty  distinguia-se dos filmes documentais 

feitos ao longo das duas primeiras décadas do século XX por não se limitar a mostrar as 

actividades quotidianas do povo Inuíte — apesar de essas, na altura da rodagem do 

filme, já não existirem da maneira como Flaherty as apresenta — mas a dramatizá-las. 

Nanook mostra de forma paradigmática como o documentário “abrange o uso de 

imagens do mundo real, para fins de expressão pessoal”.362 

Para se tornar numa «expressão pessoal» qualquer documentário faz uma série 

de escolhas: de enquadramentos, ângulos, lentes mas também de sons, palavras, 

tonalidades, ambientes e suas justaposições. Daí resulta o principal problema da 

inclusão de imagens de arquivo em produções novas. Como vimos, as imagens de 

arquivo “não são a realidade de ontem”363, não são um indício que comprova a realidade 

de um evento, mas apenas uma «representação» do mesmo, como mostra François 

Niney.364 Niney  compila uma grelha de aspectos a observar na análise da utilização de 

imagens de arquivo, na qual nos apoiámos na confrontação dos discursos visuais e 

verbais dos filmes analisados. 

Assim, tornou-se possível descobrir no primeiro dos filmes analisados, o 

documentário de propaganda Angola - Decisão de Continuar, uma série de 

discrepâncias entre a informação denotada pelas imagens e a informação que o discurso 
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verbal pretendia que estas imagens denotassem. Tais discrepâncias manifestavam-se 

sobretudo nos seguintes aspectos: na forma da apresentação do colonialismo português; 

na caracterização dos motivos e origens dos ataques de Fevereiro e Março de 1961 e da 

reacção da população branca de Angola; e finalmente, na apresentação da resposta 

militar portuguesa e do respectivo apoio popular pelas medidas tomadas por parte do 

governo de Salazar. 

O retrato do colonialismo português no filme de João Garção Borges foi o 

motivo de uma reflexão mais aprofundada sobre a questão das implicações do uso de 

materiais de arquivo juntamente com o discurso verbal original. Devido à renúncia ao 

“discurso controlador” (expressão de Elizabeth Cowie365) do filme, ou seja, um narrador 

omnisciente cujas palavras “explicam as imagens, instruíndo o espectador, como 

deveria interpretá-las, limitando o potencial de um significado secundário ou 

conotativo”366, a apologia do colono português — “Está um lavrador onde está um 

Português mesmo se ele tenha que ser marinheiro ou soldado”367  — feita nas imagens 

de António Lopes Ribeiro, não é suficientemente contestada. Devido ao papel central 

deste depoimento original na narrativa do filme, a voz de António Lopes Ribeiro que 

acompanha as imagens acaba por adquirir o mesmo estatuto que os testemunhos 

posteriormente entrevistados por Garção Borges o que faz com que o espectador atribua 

a mesma confiança na veracidade destas palavras como nos depoimentos registados 

propositadamente para a realização do documentário. 

Se bem que também a série A Guerra integre repetidas vezes imagens da época 

acompanhadas pela locução original, Joaquim Furtado não permite que o espectador 

sucumba «à fascinação» da imagem de propaganda368  recorrendo a três instrumentos 

principais: em primeiro lugar, o próprio autor da série toma posição em relação aos 

comentários da época, chamando inclusivamente a atenção do espectador para a função 

propagandística tanto das imagens como dos comentários em causa; em segundo lugar, 
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dá a palavra a um elevado número de antigos elementos dos movimentos de libertação, 

compondo assim uma contra-informação. Finalmente, constrói também uma 

contestação visual com base em materiais da época, filmados por equipas estrangeiras, 

cujo principal objectivo era revelar a natureza desumana do regime colonial português.

Apesar das muitas qualidades que tem, também a série A Guerra não é isenta de 

problemas. Concebida originalmente para perfazer um total de 6 episódios, acabou por 

se desdobrar em 42 programas que retratam os treze anos do conflito nos três campos de 

guerra e em Portugal. O levantamento de depoimentos, totalizando 600 horas de 

entrevistas filmadas, bem como o visionamento de cerca de 5.000 a 6.000 filmes e 

inúmeras fotografias que estão na base da sua elaboração, constituem um trabalho 

verdadeiramente enciclopédico. Apesar das preocupações do autor para com o 

espectador, a imensidão de informação veiculada pelos discursos visuais e verbais, bem 

como a observação criteriosa do princípio do contraditório que apresenta os 

testemunhos numa espécie de diálogo constante, podem dificultar a atenção do público. 

Para além disso, Joaquim Furtado opta por um tipo de discurso que renuncia 

deliberadamente a qualquer espécie de emocionalização das imagens. Na nossa 

entrevista, explicitou esta opção através da utilização de música “(...) uma música que 

eu coloco sobre uma determinada imagem — por muito que elas se conjugem bem —, 

seria sempre uma intervenção pessoal de ponto de vista interpretativo”.369 Recusando, 

por princípio, este tipo de intervenção pessoal, a série A Guerra de Joaquim Furtado 

recorre quase exclusivamente a uma espécie de discurso que Bill Nichols chama de 

“discurso de sobriedade”, considerando-o uma das principais características do 

documentário:

“O documentário tem um parentesco com os outros sistemas não-ficcionais 
que, juntos, compõem o que podemos chamar de discurso de sobriedade. 
Economia, ciência, política, política externa, educação, religião e segurança 
social - estes sistemas assumem ter poder instrumental; eles podem e devem 
alterar o próprio mundo, eles podem desencadear acções e provocar 
consequências.”370
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No entanto, há vários autores que se distanciam desta concepção de Bill Nichols. 

Michael Renov, por sua vez, alerta na introdução à sua obra Theorizing Documentary, 

que este critério só por si não é suficiente para explicar o que é um documentário 

atractivo para o espectador: 

"Uma visão do documentário que exige demasiada sobriedade em relação ao 
discurso de não ficção não vai conseguir compreender as fontes de atracção 
de [obras] de não-ficção.”371

Renov não é o único teórico do documentarismo que se opõe ao imperativo do 

discurso de sobriedade. Brian Winston, que vê este tipo de discurso na tradição do 

«objectivo educativo» do documentário Griersoniano, acusa-o de ser responsável pela 

marginalização do documentário ao longo de 60 anos372: 

“O público sabe muito bem que o objectivo de Grierson da educação 
pública, tão encoberta e disfarçada quanto possa ser, é uma garantia 
autêntica de tédio373”

Autores como Michael Renov e Elisabeth Cowie defendem, por este motivo, um 

tipo de documentário que não se limite a ser unicamente «discurso de sobriedade» mas 

que lute “para encontrar o seu lugar neste suposto conflito entre verdade e beleza” 374, 

um tipo de documentário que é igualmente um «discurso do delírio»375  e que integra 

uma componente de “espectáculo”. Pois, como explica Elisabeth Cowie, fotografia e  

cinematografia respondem a dois desejos distintos e aparentemente contraditórios, 

nomeadamente “um desejo de realidade registável e verificável para análise, como 

sendo um mundo de materialidade disponível para o conhecimento racional e científico 

[...] [e] um desejo da realidade não como conhecimento, mas como imagem, como 

espectáculo.”376
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Na série A Guerra, este «discurso de sobriedade» reflecte-se igualmente na 

própria concepção visual das entrevistas. A opção pela utilização de um décor neutro 

para as filmagens dos depoimentos garante, por um lado, uma imagem formalmente 

igual de todos os intervenientes e a possibilidade de juntar posteriormente outro 

material ilustrativo junto com a imagem do deponente. Por outro lado, decepciona 

qualquer expectativa do espectador em relação à qualidade estética da imagem, ou seja 

em relação ao «espectáculo». Assim, embora filmadas em lugares que não carecem de 

um certo exotismo, tais como Moçambique, Angola ou a Guiné, as imagens não aliciam 

o olho do espectador devido à renúncia a uma cinematização das entrevistas. Apenas em 

momentos muito raros, Joaquim Furtado suprime este «discurso de sobriedade». 

Recordemos, neste contexto, os planos 334-345 do primeiro episódio, em que imagens 

evocadoras da destruição das fazendas e da morte dos trabalhadores bailundos são 

acompanhadas unicamente pelo som de um piano. A ausência do discurso verbal e a 

força da música de Edward Grieg fazem com que estas imagens afectem o espectador 

emocionalmente e o obriguem não só a reflectir sobre o depoimento acabado de ouvir, 

mas a olhar atentamente para as imagens de devastação que se desvendam à sua 

frente.377 

Na verdade, entre os documentários analisados, as obras que mais recorrem 

sistematicamente a elementos cinematográficos são os documentários de propaganda 

Angola - Decisão de Continuar, Nambuangongo - A Grande arrancada e o filme de 

João Garção Borges Ultramar : Angola 1961 - 1963. O realizador que vê a função do 

cineasta como “escrever com as imagens e os sons”, serve-se repetidas vezes de 

ferramentas típicas do cinema clássico, como a modificação das imagens de arquivo 

através de sobre-impressões de outras imagens e a colocação de gravações áudio sobre 

imagens para as quais não foram destinadas, como é o caso na cena dos massacres 

sonorizados através do comunicado oficial do início da libertação de Angola, que faz 

com que todo o discurso acabe por ser ridicularizado, ou na cena inicial, em que 

assistimos a mulheres brancas que aprendem a manusear armas automáticas sob o som 
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do hino Angola é nossa. Uma cena, que, devido à sua duração, permite ao espectador 

imergir por completo no espectáculo que se desenrola à sua frente. 

Os historiadores que contribuiram para o debate “History in Images/History in 

Words: Reflections on the Possibility of Really  Putting History  onto Film”378, publicado 

em 1988 na revista The American Historical Review, salientaram como vantagens e 

desvantagens de uma Historiografia em suporte fílmico dois pontos principais: a 

possibilidade de alcançar um público muito maior do que no caso de um livro e a 

possibilidade de fazer com que o espectador se sinta como testemunha dos eventos 

retratados. Como desvantagens foram indicados neste debate o facto de o filme final 

nunca poder “satisfazer plenamente o historiador como historiador”379  em termos de 

grau de precisão dos dados transmitidos e da complexidade das explicações. Para além 

disso, por ser uma espécie de apresentação dramática, um filme dedicado ao passado 

exigirá sempre a suspensão da descrença por parte do espectador.380 No entanto, Hayden 

White nega a validade destas críticas ao afirmar “there is no law prohibiting the 

production of a historical film of sufficient length to do all of these things.”381  

A série de Joaquim Furtado mostra-nos que afinal é possível fazer um 

documentário histórico que, com uma duração total de mais de 42 horas, permite 

mostrar detalhes que normalmente se consideram reservados à historiografia tradicional. 

Com um share de 32,9 % correspondente a cerca de 1 milhão e 260 mil espectadores382, 

a atenção dada ao primeiro episódio ultrapassou em muito a tiragem de qualquer livro 

escrito sobre a mesma matéria. 

Nunca se saberá ao certo o verdadeiro número de pessoas que chegaram a ver  

este documentário histórico sobre a guerra colonial portuguesa. Apesar da efemeridade 

do meio — uma emissão televisiva tradicionalmente ocorre um número limitado de 

vezes, podendo ser repetida mais ou menos vezes, conforme o êxito que teve junto do 
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público —  a acessibilidade à série A Guerra tem sido praticamente permanente. A série 

não só foi emitida repetidamente em outros canais da RTP, como viu uma edição das 

primeiras duas temporadas em formato DVD. Acresce que se encontram muitos 

episódios colocados na Internet. 

Para além das vantagens dos filmes históricos referidos pelos historiadores 

participantes no debate do American Historical Review, o documentário histórico tem 

mais uma vantagem que, a nosso ver, é  decisiva: o potencial de informação que tem 

origem na sua natureza sonora e visual. Verificamos este potencial sobretudo nas 

entrevistas conduzidas por Joaquim Furtado e que integram os primeiros quatro 

episódios da série A Guerra. Gestos e mímica, mas também silêncios, suspiros e 

hesitações, ou seja indicadores não-verbais, revelam-nos, em determinados momentos, 

importantes processos psicológicos no interior do deponente, necessariamente 

escondidos para quem tiver acesso a estes depoimentos em versão de texto. 

No entanto, nenhum dos documentários produzidos na época pós 25 de Abril faz 

pleno uso deste potencial informativo. Esta lacuna prende-se com o facto de todos eles 

partilharem o mesmo dispositivo, caracterizado por Bill Nichols como “modo 

expositivo”. Recordemos: o documentário de modo expositivo faz uma clara 

hierarquização entre os discursos verbal e visual, enfatizando o discurso verbal e uma 

lógica argumentativa.383  Enquanto as imagens “ilustram, iluminam, evocam, ou agem 

em contraponto ao que é dito”384, o discurso verbal organiza-as, dando-lhes sentido, 

destacando alguns dos muitos significados das mesmas ou interpretando-as. Nichols 

resume a relação entre locução e imagem da seguinte forma: “Recebemos sinais da 

locução e entendemos as imagens como prova ou demonstração daquilo que é dito.”385

Quando Boleslas Matuszewski publicou em 1898 a sua brochura Une Nouvelle 

Source De L'Histoire, hoje em dia considerado “o texto fundador da ideia de arquivos 

fílmicos”, não foi esta função que previa para a imagem animada. Na verdade, as 

reflexões deste operador de câmara de origem polaca, surpreendem ainda hoje devido à 
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radicalidade e, num certo sentido, actualidade das suas propostas.386  Três anos após a 

primeira projecção cinematográfica em público, Matuszewski não só sugeria a 

construção de depósitos especiais para o arquivamento das imagens animadas 

produzidas com os novos aparelhos de captação, como previa, de certo modo, o fim da 

historiografia tradicional: 

“Assim, esta cópia cinematográfica em que uma cena é composta de um 
milhar de imagens, e que, desenrolada entre uma fonte de luz focada e um 
lençol branco faz os mortos e os ausentes se levantar e andar, esta simples 
banda de celulóide impressa, constitui não só um prova de história, mas um 
fragmento da própria história, e de uma história que não desvaneceu, que 
não precisa de um gênio para ressuscitá-la.”387 

No seu texto Matuszewski previa um tempo futuro, em que as imagens  em 

movimento evoluíssem de um simples passatempo para um método agradável de 

estudar o passado. Como estas imagens dariam “uma visão directa” dos acontecimentos 

passados, suprimiriam “pelo menos em alguns pontos importantes, a necessidade de 

investigação e estudo” da história .388 Como é evidente, «a necessidade» da investigação 

histórica não acabou com a evolução do cinema e com a multiplicação infinita de 

imagens em movimento registadas, muito pelo contrário. No entanto, mesmo tendo em 

conta o pensamento marcado pelo positivismo em que os textos de Matuszewski se 

devem contextualizar, a sua intuição da importância do cinema no campo da história 

estava correcta, como foi demonstrado ao longo do nosso estudo. Efectivamente, não só 

os documentários históricos constituem novos objectos de saber como podem dar um 

real contributo para a historiografia. 

No entanto, a nossa análise dos documentários produzidos no período pós-25 

Abril mostrou-nos que mesmo muitas décadas depois de terem sido escritas as palavras 

de Matuszewski, o verdadeiro potencial das imagens não tem sido plenamente 

aproveitado. As imagens, nomeadamente as imagens em movimento constituem, de 

facto, “uma nova fonte da História”. É, no entanto, necessário tratá-las como tal, ou 
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386  Por este motivo,  não é de espantar que, ao longo dos últimos anos,  as suas observações form alvo de 
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cinématographiques,  Paris,  Association Francaise de recherche sur l'histoire du cinéma, La 
Cinematéque Francaise, 2006.

387 Idem, pp. 8-9.
388 Idem, p. 7.



como afirmava Matuszewski:

“Il s’agit de donner à cette source peut-être privilégiée de l’Histoire la 
même autorité, la même existence officielle, le même accès qu’aux autres 
archives déjà connues.”389
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