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1 – Introdução 

 
A história do Encoberto é uma história mítica europeia, mas é também uma 

história mítica da religião muçulmana 

Manoel de Oliveira 
 

Esta apresentação destaca alguns pontos de minha dissertação de mestrado: “Um 

Filme Falado: A História e o Mediterrâneo na Obra de Manoel de Oliveira” e também 

alguns aspectos ligados à figura messiânica do rei D. Sebastião e de outros personagens 

relacionados ao mito do Encoberto, presentes também na cultura árabe-islâmica, neste 

caso do século XVI, na Espanha (começo a pesquisar no doutorado os mouriscos neste 

período). Conexões sebásticas resultantes do diálogo com outro filme do realizador 

português, Non, ou a vã glória de mandar (1990). 

Estes dois filmes são verdadeiras aulas de história e esta reflexão parte de certas 

falas de duas personagens portuguesas (dois historiadores) sobre Dom Sebastião, rei de 

Portugal. Farei uma breve menção a referências ao mito do emir oculto, também 

chamado de o Encoberto valendo-me de texto específico de Marya T. Green-Mercado1 

(The Mahdī in Valencia: Messianism, Apocalypticism and Morisco Rebellions in Late 

Sixteenth-Century Spain [O Mahdi em Valência: Messianismo, Apocalipse e Rebeliões 

Mouriscas no final do século XVI na Espanha]) sobre uma “obscura” figura messiânica 

que apareceu na comunidade mourisca na segunda metade século XVI.   

São diversas as épocas históricas retratadas nestes filmes e neles a relação 

presente-passado é muito forte, quase anacrônica, ou seja, entre fatos da Idade Moderna 

(entre outras) e a contemporaneidade. As narrativas principais ocorrem no presente, mas 

                                            
1 GREEN-MERCADO, Marya T. The Mahdī in Valencia: Messianism, Apocalypticism and Morisco 

Rebellions in Late Sixteenth-Century Spain. Medieval Encounters 19 (2013) 1-28.DOI: 

10.1163/15700674-12342129 
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contam e revivem o passado. Faço ainda, breves considerações sobre os resultados de 

minha análise fílmica e sua relação com a historiografia, apenas como complementação.  

Em síntese Um Filme Falado, realizado em 2003, conta a jornada da professora 

de história portuguesa, Rosa Maria, e sua filhinha Maria Joana que partem num navio 

de Lisboa, atravessam o Mediterrâneo.Visitam Marselha, Pompéia, Ceuta, Atenas, o 

Egito e Istambul – lugares aqui vinculados à civilização ocidental e seus milênios de 

história. Interagem com uma empresária francesa, uma famosa ex-modelo italiana, uma 

atriz e professora [cantora] grega e, sobretudo, o comandante do navio, uma norte-

americano de origem polonesa. Ao final do filme uma ameaça perturba o cruzeiro no 

Mar Vermelho e o navio é evacuado, as duas portuguesas não conseguem fugir e 

morrem numa explosão causada por bombas plantadas por terroristas, ao que tudo 

indica em Adem, a última parada. 

O outro filme, Non, ou a vã glória de mandar, aborda episódios históricos e 

mitológicos da história de Portugal, em especial a batalha de Alcácer Quibir e as 

consequências para Portugal, além da descolonização da África, terminando no dia da 

Revolução dos Cravos. 

 
2 -  Conexões Sebásticas e o emir oculto   

A tragédia de D. Sebastião não é detalhada em Um Filme Falado mas, sim, em 

Non, ou a vã glória de mandar. É tratada como um mito, pois fala-se em uma possível 

volta do monarca desaparecido, quase uma evocação dessa “espera coletiva pelo retorno 

do rei D. Sebastião”, característica do sebastianismo apontada por Megiani2.   

Sobre o rei desaparecido, as falas de Um Filme Falado a seguir apontam para 

uma certa universalidade no mito do Encoberto. A historiadora Rosa Maria relaciona 

Alcácer Quibir a um mito, carregado da crença (ou esperança) dos portugueses na volta 

do rei3. Na impossibilidade de “ver” os monumentos (pelo nevoeiro), expressão real e 

material das conquistas, passa-se ao intangível (o nevoeiro), ao irreal, ao mito do 

                                            
2 MEGIANI, Ana Paula Torres. O Jovem Rei Encantado. Expectativas do messianismo régio em 
Portugal, séculos XIII a XVI. São Paulo: HUCITEC, 2003, p.138. 
3 “Tudo se passou como se Portugal tivesse ficado com um presente virtual, um passado morto embora 
glorioso e um futuro onírico. Precisamente o fenômeno do sebastianismo encena estes três tempos sem 

ver entre eles nenhuma contradição. Num primeiro momento é uma maneira de negar a realidade - a da 

morte do jovem Rei e a da perda da independência, aliás equivocadamente ressentida -; num segundo 

momento, mais positivo, a de afirmar a existência não só histórica como imortal de Portugal e da sua 

missão transcendente na História como povo messiânico. É o messianismo instrínseco da cultura 

portuguesa, tal como seus poetas os seus teólogos, os seus mitólogos, os seus cronistas, de Fernão Lopes 

a João de Barros, com a insistência o apregoaram, que dá corpo ao sebastianismo, e não a mera nostalgia 

mais ou menos interessada pelo Desejado”. LOURENÇO, Eduardo. Mitologia da Saudade seguido de 

Portugal como Destino. São Paulo, Companhia das Letras, 1999, p.98. 
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Encoberto, que talvez não tenha morrido. 

Rosa Maria: Uma guerra que se deu em Alcácer Quibir em África e ficou conhecida 

como a Guerra dos Três Reis, por terem morrido lá. Acredita-se que Dom Sebastião foi 

um dos três mortos. Morto ou não, o fato é que desapareceu depois da derrota dos 

portugueses. E ficou no povo a esperança, que é o tal mito e uma crença muçulmana 
também. Mito de que o “Encoberto” viria um dia num cavalo branco numa manhã de 

nevoeiro. 

Maria Joana: E virá mesmo? 
Rosa Maria: Há quem creia que sim, mas por enquanto é só um mito.  

 
Não fica claro neste diálogo se a tal “crença muçulmana” envolveria o rei 

português ou outro mito do Oriente.   

Em Non, ou a vã glória de mandar, D. Sebastião aparece em muitos planos 

sequências e referências também, inclusive numa que remete ao mito do Encoberto:  

Furriel: tudo isto vinha a propósito de Dom Sebastião e do sebastianismo 
Alferes Cabrita: o sebastianismo nasce com a morte de Dom Sebastião 

Furriel 2: e torna-se a lenda mito mais importante em Portugal 

Alferes Cabrita: Nessa época tornaram-se famosos os versos messiânicos de um 
sapateiro de Trancoso, o Bandarra que canta o regresso do Desejado. O Desejado ou o 

Encoberto os dois nomes pelos que ficou conhecido Dom Sebastião, que haveria de 

surgir do nevoeiro pra libertar o país. 
Furriel: o Encoberto 

Alferes Cabrita: o Encoberto dizia-se por ter desaparecido na batalha de Alcácer  

Quibir quiseram crer que havia desaparecido, mas não estava morto. Onde estava não 

sabiam, mas acreditavam que viria salvar o país nessa tal manhã de nevoeiro. 

 
Jacqueline Hermann menciona entre outros, o mito oriental do “emir oculto” que 

poderia ter ecoado ao ocidente, como sugere Le Goff.4
  O próprio Manoel de Oliveira 

numa entrevista lembra dele: 

A história do Encoberto é uma história mítica europeia, mas é também uma história 
mítica da religião muçulmana: Maomé perdeu a descendência ao fim de três gerações. E 

houve depois o 12º imã, que desapareceu e ficou tido como “O Encoberto”: é esperado 

no tempo do Apocalipse, que ele virá também numa manhã de nevoeiro, num cavalo 
branco, para combater o Mal e dar harmonia ao povo. Ora, o V Império, com o Dom 

Sebastião – o Encoberto e o Desejado -, é a mesma coisa. E também na religião 

muçulmana há uma referência à figura de Cristo como Messias. A formação da Europa 
é feita contra os muçulmanos. Há uma ligação entre uns e outros...5 

 

O xiismo começou como um movimento de oposição política aos primeiros 

califas, sob a alegação de que os únicos sucessores do profeta eram os descendentes de 

seu primo e genro Ali, e eram os que detinham o conhecimento secreto. Assim 

designaram o imã ou chefe da comunidade. Os imanes foram lentamente sendo alçados 

                                            
4 LE GOFF apud HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A Construção do Sebastianismo em 

Portugal: Séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 204. 
5 ANDRADE, Sérgio C. Ao Correr do Tempo. Duas décadas com Manoel de Oliveira. Lisboa: Portugália 

Editora, 2008, p. 48. 
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a um estatus sobre-humano, infalíveis e sem pecado. Os “dozistas”, seita xiita mais 

importante reconhecia os doze imanes, o último, Muhammad al-Muntazar, teria 

desaparecido num poço em 873 e seu regresso era aguardado. A diferença entre sunitas 

e xiitas, em síntese, seria que, para os primeiros, a autoridade baseava-se no 

conhecimento da comunidade que mantém a lei sagrada; e para os xiitas está baseada 

nos imanes infalíveis.6 

Esta referência ao Islã e o mito do Encoberto aparece nos comentários da 

realizadora portuguesa Rita de Azevedo Gomes sobre uma película de Oliveira posterior 

a Um Filme Falado, O Quinto Império - Ontem como Hoje, de 2004:  

... Curiosamente, este mito também faz parte da mitologia muçulmana com a mesma 

nomenclatura do encoberto e, tal como o rei Sebastião, é suposto vir a acontecer o 

mesmo com o Iman muçulmano (o da décima segunda geração), cuja crença comum é a 

de que virá num cavalo branco, em uma manhã de nevoeiro para derrubar 
definitivamente o mal do mundo e estabelecer a concórdia entre os povos.7   

  

Como lembra Hermann,8 o sebastianismo embora um fenômeno cultural de seu 

tempo, foi “Tratado pela historiografia portuguesa ora como fuga irracional da realidade 

adversa, ora como seita de fanáticos a que não se deveria dar maior crédito...”. 

Lembramos que a sua menção no filme de 2003 ocorre no início de uma jornada que 

termina de forma trágica, da mesma forma que uma das Jornadas de África de Dom 

Sebastião.   

Eduardo Lourenço indica que o “sebastianismo seria assim memória presente do 

bem anterior à nossa morte moral em Alcácer-Quibir um avatar da lusíada.”9    

O elemento nevoeiro remete ainda ao filme Non, ou a vã glória de mandar, num 

plano sequência com Dom Sebastião. A  sequência de sonho/pesadelo do personagem 

historiador alferes Cabrita, ferido mortalmente num combate na África dos anos 1970, 

sonha com o rei desaparecido que surge num nevoeiro sangrento. O rei com a sua 

espada invertida como uma cruz que corta sua mão e no estado de saúde precário do 

combatente contemporâneo se transforma numa hemorragia mortal e real. Presente e 

passado se encontram associados a sonho e vigília, respectivamente conduzindo à morte 

do historiador. Um encoberto que traz a libertação pela morte do soldado historiador ou 

pela Revolução dos Cravos. A sequência final de Non, ou a vã glória de mandar de 

certa forma reforça uma visão crítica de Oliveira sobre o sebastianismo, em especial 

                                            
6 ROBINSON, Francis. O Mundo Islâmico. Grandes civilizações do passado.Trad. Barcelona: Ediciones 
Folio, 2007, p. 46 
7 MACHADO, Álvaro (org.). Manoel de Oliveira. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p.234-235. 
8 HERMANN, op.cit., p. 18.  
9 LOURENÇO, op. cit., p.52.  
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nesse filme onde D. Sebastião é bastante criticado por preferir fazer a guerra sem uma 

estratégia adequada ou pelo mero ímpeto de lutar. 

A leitura de Teixeira sobre o plano sequência com o surgimento do Encoberto, 

no Cais das Colunas, é que Dom Sebastião regressa para dizer que fez mal, que os 

ideais de conquista são errados, que a glória de mandar é vã. E esse sangue que escorre 

pelo fio da espada entrevisto por um Cabrita em agonia será também o sangue vertido 

na Guerra Colonial e na descolonização.10 

Prosseguindo com uma possível conexão entre o mito de D. Sebastião e o mito 

muçulmano, temos que no texto de Green-Mercado é possível localizar “A tradição do 

rei escondido, mais precisamente em sua versão cristã do Encubierto, foi reinterpretada 

pelos mouriscos e incorporada em suas previsões apocalípticas, ou jofores”.11  

E ainda,  
Enquanto a imagem do imām escondido em ocultação (ghayba) oferece uma explicação 

para a influência no mito mourisco, a figura do rei oculto (Encubierto) foi um elementos 

importante da mitologia apocalíptica cristã ibérica que tem circulado por séculos, 
especialmente na Coroa de Aragão; e assim oferece uma explicação alternativa ou 

adicional.12   

 
Green-Mercado trata de uma figura messiânica (e única no âmbito dos 

mouriscos de acordo com fontes inquisitoriais) que apareceu na segunda metade do 

século XVI em Valência – o mouro Abrahím Fatimí - acusado de liderar uma rebelião 

dos mouriscos no Reino de Aragão. O estudo trata das implicações políticas e sociais de 

ideias apocalípticas e messiânicas entre os mouriscos, durante um período de controle e 

remoções forçadas dessas populações.13 

                                            
10 TEIXEIRA, In: MONTEIRO, Miguel. Cinema & História. Lisboa: Centro de História da Universidade 
de Lisboa, 2004 , p. 73. 
11 GREEN-MERCADO, op. cit., p.25. (jofores: previsões proféticas) “The tradition of the hidden king, 
most likely in its Christian version of  the Encubierto, was re-interpreted by the Moriscos and 

incorporated in their apocalyptic prognostications, or jofores” (tradução nossa) 
12 Idem, p.24. “While the image of the hidden imām in occultation (ghayba) offers an explanation for the 
influence in the Morisco myth, the figure of the hidden king (Encubierto) was an important element of 

Christian Iberian apocalyptic lore that had been circulating for centuries, especially in the Crown of 

Aragon; and thus it offfers an alternate or additional explanation”. (tradução nossa)  
13 GREEN-MERCADO, op. cit, p.16: "the traditions of al-Khiḍr had taken root in the Islamic West 

centuries.." p.17: " Moriscos identified their deliverer with al-Khidr, the green knight who would come to 
fight on their behalf";  p.18: “the mahdī who would join in his person the political and religious guidance 

of the community";  p.19 "Corollary to these claims, Cornell Fleischer has shown how the Ottoman 

Sultan Selīm I (r. 1512-1520) and his court participated in a process of harmonizing Ottoman sovereignty 

with a messianic model. Following Sultan Selīm I’s defeat of Shah Ismā‘īl I in the battle of Chaldıran 

(1514), the Ottoman sultan was described as the “mahdī of the Last Age (mahdi-yi āhir-I zamān).” His 

successor, Sultan Süleymān (r. 1520-1566), was also cast as the messianic ruler who would fĳill the 

world with justice as it had been filled with injustice. The Moriscos were in fact well aware of Ottoman 

apocalyptic traditions, and at times they cited Ottoman prophecies about the Sultan, subverting them to 

their own advantage."  p. 19: "These examples demonstrate that by the second half of the sixteenth 
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Ela lembra que: 
No Reino de Valência, onde o mito de Alfatimí era especialmente bem-estabelecido, a 
tradição do rei oculto ou Encubierto jogou um papel central durante a crise das 

Germanías nos anos de 1520 (um levante de artesãos de Valência contra a nobreza, que 

fugiu da cidade durante uma peste), e teve um impacto direto no destino dos 

muçulmanos no reino. Sob a liderança de um homem misterioso conhecido como “El 
Encubierto”, um impostor, que dizia ser o príncipe don Juan, o falecido filho dos Reis 

Católicos, o movimento se tornou uma guerra total. Acreditava-se que o príncipe 

estivesse escondido, mas apareceu para reformar o reino de Valência. Um dos 
resultados desta rebelião foi a perseguição e conversão forçada das populações 

muçulmanas do Reino de Valência...14  

 
Voltando aos filmes, seria possível afirmar que o sebastianismo ou a tragédia de 

Dom Sebastião é um assunto recorrente ou, no mínimo, um tema importante na 

filmografia do cineasta: em Non, ou a vã glória de mandar, ele “parte da Guerra 

Colonial na África para contar a história portuguesa como uma sucessão de fracassos do 

sonho imperial”15 e em Um Filme Falado, existe também um olhar pessimista e 

negativo, mas com momentos de comemoração das vitórias lusas nos séculos XV e 

início do XVI, como os feitos de Vasco da Gama.   

Nos dois filmes, o mito do Encoberto, relacionado ao rei desaparecido em 

Alcácer Quibir, apresenta-se com conotações escatológicas16 para a história de Portugal 

ainda que aponte para uma esperança de salvação, de retomada do perdido reino 

glorioso. Já a lenda do mourisco Abrahím Fatimí traz em si a esperança, de aspectos 

apocalípticos e messiânicos para os mouriscos do final do século XVI. Green-Mercado 

nos lembra que os cronistas da revolta das Alpujarras, Luis Mármol de Carvajal e Diego 

Hurtado de Mendoza ligavam a iniciativa das rebeliões a profecias que prediziam vitória 

                                                                                                                                
century, coinciding with the tenth century or first millennium of the Islamic era, apocalyptic rhetoric that 

was tied to claims of prophetic lineage had become an important discursive device in the legitimation of 

power."  p. 20 "...Ibn Khaldūn, themahdī was also known by the name al-Fāṭimī, who according to the 

tradition would be a descendant of the Prophet through the line of Fāṭima."  
14 Idem, p. 25. “In the kingdom of Valencia, where the myth of Alfatimí was especially well-rooted, the 

tradition of the hidden king or encubierto played a central role during the crisis of the Germanías in the 

1520s (an uprising staged by the artisans of Valencia against the nobles, who had fled the city during a 

plague), and it had a direct impact on the fate of the Muslims of the kingdom.  Under the leadership of a 

mysterious man known as “El Encubierto,” an impostor who claimed to be the prince don Juan, the late 

son of the Catholic Monarchs, the movement became an all-out war.  It was believed that the prince had 

been hidden, but had emerged to reform the kingdom of Valencia.  One of the outcomes of this rebellion 
was the persecution and forced conversion of the Muslim populations of the kingdom of Valencia…” 

(tradução nossa) 
15 OVERHOFF FERREIRA In: JUNQUEIRA, Renata Soares (org). Manoel de Oliveira: Uma Presença. 

Estudos de Literatura e Cinema. São Paulo: Perspectiva; Fapesp, 2010, p. 118. 
16 Ricoeur (1971 apud Le Goff, 2003, p. 329) quando ao diferenciar mito e escatologia, por terem 

discursos e estruturas diversas, diz que “O mito está voltado para o passado, exprime-se pela narrativa. A 

escatologia olha para o futuro e revela-se na visão da profecia”. RICOEUR, Paul. Mythe. In: 

Encyclopaedia Universalis. Paris: Encyclopaedia Universalis. 

France, 1968-1973, XI, p. 534. 
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e salvação dos mouriscos.17 Não se pode deixar de mencionar que dentre os líderes do 

Islã, dois deles no século XVI18 foram associados a um messianismo especificamente 

otomano: os sultões Selim I (r. 1512-1520) que, com sua corte harmonizou soberania 

Otomana e modelo messiânico, e Suleiman (r. 1520-1566) um líder que levaria a justiça 

ao mundo em oposição à injustiça.19 

 
Alegoria nacional 

 
Ismail Xavier identifica o filme Non,  num rol de importantes obras  - “filmes dos 

nossos tempos” – como exemplo de alegoria nacional explícita já que, segundo ele, “a 

representação dos destinos nacionais por um processo de narração em código é um fato 

recorrente na história do cinema”. Assim, o caráter de alegoria nacional dos dois filmes 

estabelece um diálogo entre as narrativas nestes “momentos sebásticos”. Os dois 

exigem “a compreensão de vidas privadas enquanto representações de destinos 

coletivos.”20 Ao acompanhar jornada de mãe e filha, observamos a presença de Portugal 

na história, explicitamente com a menção ao tema das navegações, os monumentos, 

vitórias lusas e nos elementos narrativos: idioma, elementos cênicos (quadros, 

tapeçarias), entre outros. O navio remete para uma alegoria sobre a civilização europeia 

e o filme mais do que uma alegoria sobre a História do Mediterrâneo poderia ser antes 

de mais nada uma alegoria nacional sobre Portugal. 

A morte das duas portuguesas no final de Um Filme Falado relaciona uma 

alegoria ligada a certos eventos do século XVI, a morte do herdeiro da coroa lusa em 

Alcácer Quibir e, a outros (fictícios) de 2001, com a morte da protagonista Maria Joana 

e a sua mãe na explosão do navio. Em Oliveira, teleologicamente portanto, há uma 

ligação do Portugal do século XVI com a Revolução dos Cravos (Non) e com a morte 

da história e do futuro desse Portugal parte de uma União Européia que não o reconhece 

muito bem (Um Filme Falado).  

 

3 - Aspectos da análise fílmica 

 
 Em termos de análise fílmica que envolve aqui uma reflexão sobre relação 

                                            
17 GREEN-MERCADO, Ibidem, p.9. 
18 Green-Mercado aponta referências que lembram que o conquistador de Constantinopla, o sultão 
Mehmet II também foi visto como um guerreiro messiânico e o acontecimento como apocalíptico (nota 

71, p. 19).  
19 GREEN-MERCADO, op. cit, p.19. 
20 XAVIER, Ismail. A alegoria histórica. In: RAMOS, Fernão P. (org). Teoria Contemporânea do 

Cinema: Pós-Estruturalismo e filosofia analítica -  Vol. I. São Paulo: Editora Senac, 2005a, p. 242. 
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história e cinema, Um filme falado apresenta características (elementos narrativos e 

temáticos) encontrados em outros trabalhos do realizador: a leitura documentarizante, a 

reflexão sobre a história portuguesa em especial aspectos ligados ao sebastianismo e à 

união ibérica (nunca explicitada) após o desastre de Alcácer Quibir, revisitado em mais 

de uma oportunidade pelo realizador (como temática central ou episódica), caso de Non.  

Sobre a leitura documentarizante temos que esta obra pode ser classificada como 

um filme de ficção que, no entanto, apresenta certos elementos que apontam para o 

documentário21: caso da filmagem em locações, uso monumentos e lugares de memória 

reais, personagens que têm a mesma nacionalidade dos atores.  

 
4- Concepções de história –  uma aula pelo Mediterrâneo 
 

É possível detectar um diálogo entre duas abordagens historiográficas dos 

séculos XX e XXI e que corresponde ao período da jornada de vida de Manoel de 

Oliveira. De um lado a narrativa de Um Filme Falado pode ser considerada bastante 

influenciada pelas mentalidades22 incorporadas por dois historiadores fundadores dos 

Annales a respeito do Mediterrâneo antigo e medieval e a herança greco-romana, Lucien 

Fevre e Henri Pirenne23, bem como a relação com o Islã mediterrâneo. Ao mesmo 

tempo as preocupações contemporâneas quanto à relação Ocidente e Oriente islâmico 

estão permeadas de elementos inerentes à doutrina do choque de civilizações.  

A análise de Um Filme Falado possibilita recuperar uma concepção 

historiográfica que retoma características e conteúdos existentes em manuais de história 

do final do século XIX e começo do século XX. Manuais de História Universal24 nos 

                                            
21 Faço aqui ressalvas quanto às divisões por gênero cinematográfico, usadas aqui como forma de nos 

auxiliar na análise. “A ficção é uma forma de discurso que faz referência a personagens ou a ações que só 

existem na imaginação de seu autor e, em seguida, na do leitor/espectador. De modo mais geral, é ficção 

[...] tudo o que é inventado como simulacro [...] A ficção é um modo de comunicação dominante nas 

sociedades contemporâneas, quase hegemônica nas artes do espetáculo.” AUMONT; MARIE, op.cit., 

p.124-125. LIANDRAT-GUIGUES, Suzane; LEUTRAT, Jean-Louis. Cómo Pensar el Cine. Trad. 

Madrid: Cátedra, 2003, p. 104-108.  Sobre a questão do gênero, cabe problematizar ao acompanhar os 

questionamentos de Liandrat-Guiges e Leutrat. Para eles “Hablar de géneros en el cine es una costumbre; 

esta noción organizó y organiza siempre la distribución, la presentación y la recepción de las películas”, 

p. 104. Consideram que a noção de gênero se faz inestável, pois se trata de um objeto de contornos 

difusos, p. 105. Existe por parte destes autores uma crítica aos que repetem naturalmente os mesmos 
tópicos, uma vez que “es imposible darle al género cinematográfico una definición ‘tipicamente 

aristotélica y rigurosamente intemporal’”, p. 105. Assim, entendem que um gênero é o que se acredita 

num momento dado, p. 106.  Em síntese, “La historia de los géneros cinematográficos es la de las 

continuas variaciones a velocidades variables, con encuentros, choques de frente, desapariciones, 

metamorfosis…” p. 108.  
22 Mentalidades da época. 
23 Aqui faço referência às obras destes dois autores consideradas na Bibliografia desta dissertação. 
24 Este ponto essencial foi-me apontado no meu Exame de Qualificação, referente a esta dissertação de 

mestrado, pelo Prof. Dr. Marcos Napolitano, um dos membros da banca.   
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quais ao mesmo tempo podem ser observados elementos relacionados a uma 

historiografia eurocêntrica25, a uma narrativa histórica bíblica, mitológica, escatológica, 

orientalista e positivista. 

Ao mesmo tempo, é possível observar como a história é apropriada por mais de 

um tipo de narrador: além da professora de história, vemos e ouvimos guias turísticos, 

religiosos e acadêmicos, atores, pessoas cultas.26 Com formas diversas de encarar a 

história, esses personagens tomam para si a tarefa de contá-la. A narrativa permite 

refletir também sobre o contato dos personagens com a história fora da escola. 

 

Aspectos orientalistas 
  

Abro espaço para alguns pontos sobre o retrato do mundo árabe islâmico. Numa 

entrevista sobre seu filme, Oliveira27 diz que as falas das personagens representariam 

uma visão crítica da civilização ocidental. Observamos críticas à União Europeia, à 

liderança masculina e em alguns momentos nos deparamos com contradições relativas à 

suposta escravização dos hebreus pelos egípcios, ou à praga da dependência do petróleo, 

à Idade Média com suas cruzadas, ou mais adiante, uma visão pragmática das guerras 

gerando as nações e na tranquila constatação de nelas sempre há mortos. Mas no todo a 

civilização ocidental é muito celebrada, sobretudo, pelas origens gregas; pelos triunfos 

de Portugal com as navegações, e os feitos de engenharia no Canal do Suez. O Ocidente 

aqui detém muitas qualidades positivas, motivo de inveja dos árabes, como afirmam 

algumas personagens. Existem pontos de tensão sobre o Ocidente, mas não comparáveis 

à oposição com o Oriente islâmico. 

Ao observar o que Edward Said chama de os principais dogmas do orientalismo, 

podem ser vislumbrados certos aspectos em Um Filme Falado: a racionalidade do 

Ocidente, que é desenvolvido, humanitário e superior”. Em oposição ao “Oriente, que é 

aberrante, subdesenvolvido e inferior”, que toma monumentos, queima livros e destrói 

vidas.  

Outro dogma proposto por Said relaciona-se com “as abstrações sobre o 

Oriente”, durante toda a película: a inveja, a violência (a destruição da Biblioteca e as 

bombas), o fundamentalismo, a decadência da cultura árabe. Além do “Oriente eterno, 

                                            
25 Conforme apontei em capítulos anteriores ao abordar pontos específicos da narrativa, localizando-os, 

por assim dizer, na narrativa do Manual de História Universal encontrado na Biblioteca Nacional de 

Portugal.     
26 Como as mulheres se auto-definem a certa altura. 
27 MACHADO, op. cit., p. 233. 
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uniforme e incapaz de definir a si mesmo”, do Egito eternizado com suas pirâmides e 

escaravelhos. O dogma final “o Oriente, no fundo, ou é algo a ser temido ou a ser 

controlado”, pode ser vislumbrado pelas bombas plantadas em Adem sem motivo 

algum. Assim, o “oriental árabe” por não ocupar lugar algum, não passa de uma 

abstração.  

À exceção de Santa Sofia, construída no período bizantino em Constantinopla e 

transformada em mesquita após a conquista por Mehmet II, o filme quase não apresenta 

personagens ou elementos cênicos islâmicos. As pirâmides, os escaravelhos e a Grande 

Esfinge são pré-islâmicos e a visualização da entrada de uma lojinha da Medina ou do 

hotel no Cairo são apenas exóticos. O muçulmano, o turco e o “mundo árabe” são o 

Oriente impreciso diante da iluminação ocidental, descritos de forma vaga em contextos 

de disputa com a cristandade: “Quem são os muçulmanos?”, pergunta Maria Joana. 

“São os da religião muçulmana”, responde a professora. Assim o “outro” permanece 

intangível acompanha o espectador quando deixa a sala de cinema o seu ato de barbárie.  

A conclusão deixa claro que não há diálogo possível com este Islã, devido ao 

fim abrupto e a morte das duas portuguesas. Um filme onde há muita conversa e aulas 

de história, termina com um silêncio devastador da morte.  

Sobre a relação cristandade e Islã, em grande parte de Um Filme Falado, há uma 

perspectiva única, simplificando toda a história do mundo para um natural e eterno 

domínio de uma parte dele. Salvo, talvez, quando faz essa referência inicial ao mito do 

Encoberto, uma lenda ao mesmo tempo muçulmana, segundo a historiadora-narradora. 

Este ponto enigmático traz a esperança, pelo menos nessa breve aula de história, que 

Dom Sebastião retorne numa manhã de nevoeiro e, ao mesmo tempo, olha para um mito 

do mundo árabe muçulmano. Neste caso, segundo o tema tratado por Green-Mercado, 

um mito mourisco, portanto, ibérico. Um pequeno ponto de convergência e influência 

mútua dentro de um filme polarizado. Como lembra Stuart Schwartz28, no contexto da 

Inquisição e mesmo das expulsões dos mouriscos no século XVI, “cada qual pode se 

salvar em sua lei”, referência constante a passagens corânicas. No caso, por serem dois 

mitos ligados à ideia de salvação ou de esperança, na volta das glórias de Portugal no 

século XXI e de uma vitoriosa insurreição (mobilização social) mourisca nos Reinos de 

Valência e Aragão, no século XVI. Uma esperança comum, portanto, apontando para 

uma ideia de alteridade. 

                                            
28 SCHWARTZ, Stuart B. Cada Um na Sua Lei – Tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico 

ibérico. Tradução Denise Bottman. São Paulo Companhia das Letras; Bauru: Edusc, 2009, p. 106. 
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