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Aquarela
do Brasil
Aquarela do Brasil é uma curta de animação integrada na longa-
-metragem da Disney Bons Amigos. Este filme de 1942, em plena 
2.ª Guerra Mundial, pretendia promover e estreitar as relações dos 
Estados Unidos com os países da América do Sul. O filme passa assim 
pelo Peru, pelo Chile, pela Argentina e finalmente pelo Brasil.



O Brasil representado em 
Aquarela do Brasil é um Brasil 
especial, um Brasil tropical, do 
samba, do Rio de Janeiro, que 
existia – e perdura ainda – num 
certo imaginário bem delimitado 
espacial e temporalmente. É 
um Brasil cheio de vida, cor e 
música, matéria-prima ideal 
para a mestria da animação da 
Disney, ao som de uma das mais 
populares canções brasileiras, 
"Aquarela do Brasil" de Ary 
Barroso, que emprestará o nome 
ao filme. Um filme deslumbrante 
de cor, ritmo e animação.

Depois da visualização do filme:
● Conversa geral sobre o filme: se tem 
história, se é sobre um país, se é sobre uma 
música.
● Conversar sobre pincel narrador que pinta 
imagens que logo ganham vida própria.
● Ver uma vez o filme batendo o ritmo da 
música ou reproduzir a música com pequenos 
batuques improvisados
● Escolher alguns versos da letra da música e 
discuti-los criticamente (possibilidade de alar-
gamento lexical – palavras como "inzoneiro", 
"bamboleio", etc.), relacionando-os com as 
imagens.
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② ZÉ CARIOCA: Como nasce uma estrela?

EXPLORAR A CRIAÇÃO DESTA PERSONAGEM DA DISNEY COM OS ALUNOSO Zé Carioca nasceu neste 
filme. O pincel começa a 
desenhar uma figura nova e o 
Pato Donald pergunta: "What's 
that?". O pincel continua 
a pintar, o contorno de um 
papagaio ganha cor, ganha 
vida, sacode o excesso de tinta 
e a dançar ao som do samba 
apresenta-se:  "Cavalheiro, 
aqui está o meu cartão! José 
Carioca, Rio de Janeiro,
Brasil".

● Porque terá sido escolhido um papagaio? 
Poderia ser outra coisa?
● Explicar o conceito de antropomorfia: ca-
racterística das personagens da Disney em 
que animais, plantas, objectos assumem for-
ma e comportamentos humanos. Conversar 
com as crianças sobre outras personagens da 
Disney que eles conhecem.
● Características físicas: pensar sobre a 
cor, os adereços e o tipo de movimento do Zé 
Carioca (comparar com o Pato Donald, por 
exemplo, a destreza, a graciosidade dos movi-
mentos).
● Características psicológicas: como rela-
cionam a maneira de ser da personagem com 
a música, com as imagens do Brasil que sur-
gem no filme?
● No filme vemos em silhueta Carmen
Miranda, uma cantora e actriz brasileira fa-
mosa dessa época. Vê se reconheces C

https://www.youtube.com/watch?v=mDdeq3Sn1ZA


Imagina que a tua cidade, vila, ou 
aldeia vai ser visitado pelo Sr. Disney
para fazer um filme.

Que objecto, animal, planta 
escolherias para estrela da
Disney? Desenha-as como se 
fossem pessoas e diz-nos
como são.

Manda-nos fotos para 
 pequenocinema@gmail.com ,
queremos ver os vossos
Diários Cinéfilos!

③ Proposta

z
O QUE É UM

DIÁRIO CINÉFILO?

VÊ E PARTICIPA
AQUI!

https://padlet.com/pequenocinema/fvslbg0ubi4zy5xu


z K J
UM FILME POR MÊS

Janeiro 2021

PARA MAIS FICHAS DE EXPLORAÇÃO
DE CURTAS E LONGAS-METRAGENS:

https://cineclubeviseu.pt/CinemaParaAsEscolas

