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A formação de públicos é um dos objectivos do Doclisboa, que investe na relação entre a comuni
dade escolar e as salas de cinema. Os filmes, os debates e as oficinas procuram complementar  
e diversificar os conteúdos programáticos das disciplinas, contribuindo assim para promover o  
conhecimento curricular e extracurricular, o repertório cultural e científico, bem como a sensibili
dade e o interesse pelo cinema documental. O Doclisboa reforça este ano os projectos DocEscolas  
e Docs4Kids – ao nível da variedade de actividades e faixas etárias contempladas – e dá continui
dade ao Espaço Infantil.

Na sua esfera de acção, realiza também um curso de formação intitulado “O ensino com e para o 
cinema” e ainda uma conferência de Antevisão das sessões do Serviço Educativo para professores, 
fornecendo orientações pedagógicas, de acordo com o grau de ensino e área disciplinar. 

O Serviço Educativo marca também presença no jornal do festival e lança um novo espaço de 
partilha de experiências educativas: um blogue, que será alimentado por alunos, pais, professores 
e educadores, do pré escolar até às universidades. É um espaço em construção e de natureza 
informal, onde se pode conversar, publicar, ler e questionar! Dar a conhecer os preparativos, o 
processo e os resultados da participação nas actividades do festival é um dos principais objectivos. 
Pretende se também lançar desafios para um trabalho de continuidade ao longo do ano escolar 
2015/ 2016.

Serviço Educativo
A aposta na formação de públicos

Evento criado a pensar nos professores, educadores e outros 
mediadores culturais interessados no cinema como ferramenta 
de aprendizagem e crescimento. Nesta conferencia será feita a 
apresentação detalhada das sessões e oficinas para escolas desde  
do pré escolar à universidade. Serão mostrados excertos de cada filme 
e entregues dossiers com sugestões pedagógicas, segundo o grau e  
a área de ensino.  

1 OUT / 17.30, CULTURGEST – FÓRUM DEBATES

Antevisão
Conferência de Apresentação

Entrada gratuita

Mais informação:  
servico.educativo@doclisboa.org 
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O potencial do cinema documental como ferramenta educativa não 
se limita ao seu uso cultural cinematográfico nem às temáticas que 
aborda. Saber ver e saber interpretar um documentário convoca 
diversos modos de recepção. De que modo o cinema pode ser utilizado, 
na sala de aula, como recurso pedagógico, valorizando a respectiva 
linguagem artística e indo além do tema principal que o próprio 
aborda?

10 ou 17 OUT / das 10.00 às 17.30, AR.CO

Destinatários: professores, educadores, animadores culturais, 
mediadores em museus, artistas.

Formadores: Amarante Abramovici, Cláudia Alves, Maria Remédio, 
Pedro Fortes e convidados.

O ensino com e para o cinema
Curso de Formação

Local: AR.CO – centro de arte e 
comunicação / Rua de Santiago 18, 
1100 ‑494 Lisboa

Preço: 25 €

Inscrições mediante o preenchimento 
prévio do formulário online em 
www.doclisboa.org

Mais informação:  
servico.educativo@doclisboa.org 

O Laboratório de Realização afirma se mais uma vez como um lugar 
privilegiado de encontro e discussão em torno do fazer do cinema.  
O cineasta convidado desafia outros colegas a partilhar experiências, 
métodos de trabalho, interrogações, num espaço informal, propício  
à reflexão crítica. O programa deste ano tem curadoria da 
realizadora Luísa Homem e é composto por quatro sessões com 
quatro realizadores respectivamente. O programa será anunciado 
brevemente.

Luísa Homem trabalha em cinema desde 2000 como realizadora e 
montadora. Estudou Ciências da Comunicação e Cinema (FCSH UNL, 
Paris 8, Ateliers Varan). É co fundadora da produtora Terratreme.  
Co dirige o curso de Cinema / Imagem em Movimento no Ar.Co. 
Realizou recentemente AS CIDADES E AS TROCAS (com Pedro Pinho) 
e SÃO TOMÉ: NO TRILHO DOS NATURALISTAS (com Tiago Hespanha).

24, 25, 31 OUT e 1 NOV (fins de semana) / das 10.30 às 13.30, CULTURGEST – SALA 6

Laboratório de Realização
Encontro, discussão e reflexão crítica

Preços
Totalidade das sessões:  
40 € (público em geral)  
25 € (sócios da Apordoc) 
Um dos fins de semana:  
25 € (público em geral)  
15 € (sócios da Apordoc) 

Inscrições mediante o preenchimento 
prévio do formulário online em 
www.doclisboa.org

Sujeito a um processo de selecção: 
a ficha de inscrição inclui uma nota 
biográfica e uma nota de intenções.

Mais informação:  
servico.educativo@doclisboa.org
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O DocEscolas apresenta sessões de cinema para alunos dos vários 
graus de ensino, com debates a acompanhar os filmes. Todas as 
sessões são acompanhados de debate, realçando a importância  
e a pertinência artística, social, política e filosófica do filme assistido.  
A presença dos realizadores no final do filme, juntamente com um dos 
programadores do festival, é essencial para ajudar a criar um espaço 
de aprendizagem e crescimento do público infantil e juvenil.

Sessões para escolas do 1º e 2º ciclo 
27 OUT / 14.30, CINEMA SÃO JORGE  – SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Sessões para escolas do 2º e 3º ciclo, secundário e universitário
23, 26, 27, 28, 29 e 30 OUT / 10.30, CULTURGEST – GRANDE AUDITÓRIO
23, 26, 27, 28 e 30 OUT / 14.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA 3

Sessão especial “Žilnik”, em parceria com a Associação Os Filhos  
de Lumière / Moving Cinema
29 OUT / 15.30, CINEMATECA  – SALA M. FÉLIX RIBEIRO

DocEscolas
Sessões de cinema para escolas

Preço: 1,20 € (por aluno)  
Mínimo: 10 alunos

Inscrições mediante o preenchimento 
prévio do formulário online em 
www.doclisboa.org

Mais informação:  
servico.educativo@doclisboa.org

Consultar calendarização completa 
da pág. 7

As oficinas Docs4Kids promovem a aproximação do documentário às crianças e aos jovens, 
através do visionamento de filmes, reflexão e debate sobre os mesmos, em paralelo com propostas 
que materializem as ideias suscitadas pelos documentários. Durante os dias úteis do festival, 
proporcionamos às escolas um espaço de formação essencialmente prático, promovendo a reflexão 
critica e estimulando a criatividade dos alunos e professores. Aos fins de semana, convidamos os 
pais a trazerem os seus filhos às nossas oficinas de cinema, enquanto podem assistir a um filme  
do festival. Viva o documentário como experiência de aprendizagem e crescimento!

Objectivos: dar a conhecer a importância do cinema como meio para perceber o mundo de outras 
maneiras; interrogar se sobre como as nossas percepções estão na base da nossa construção do 
mundo; construir uma narrativa e reinventar formas e maneiras de contar.

Metodologia: a partir de um filme ou de um fragmento de um filme, propõe se uma actividade 
prática, adequada à faixa etária do grupo e de acordo com as suas necessidades pedagógicas.  

Formadora: Cláudia Alves

Docs4Kids
Oficinas para crianças e jovens dos 4 aos 15 anos
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Oficinas Docs4Kids para grupos escolares (dias úteis)

Destinatários: grupos escolares: pré escolar, 1º, 2º e 3º ciclos; grupos 
de outras instituições ou associações interessadas.
23, 26, 27, 28, 29 e 30 OUT / 10.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA MONTEPIO 

Duração: 1h 30m 

Preço: 1,20 € (por criança) 
Mínimo: 10 participantes

Inscrições mediante o preenchimento 
prévio do formulário online em 
www.doclisboa.org 

Oficinas Docs4Kids (fim de semana)

Crianças dos 4 aos 7 anos (acompanhadas de um adulto) 
25 OUT e 31 OUT / 10.00, CINEMA SÃO JORGE – SALA MONTEPIO

Crianças dos 8 aos 11 anos
24 e 1 NOV / 15.30, CINEMA SÃO JORGE – SALA MONTEPIO

Jovens dos 12 aos 15 anos
25 OUT e 31 OUT / 15.30, CINEMA SÃO JORGE – SALA MONTEPIO

Duração: 2h 

Preço: 4 € (por criança) 
Máximo: 10 participantes

Inscrições mediante o preenchimento 
prévio do formulário online em 
www.doclisboa.org

Um lugar seguro onde as crianças poderão brincar e aprender, 
enquanto os pais vão ao cinema. As crianças ficam a cargo de 
profissionais devidamente formados e certificados da instituição 
Jardim da Fantasia.

23, 26, 27, 28, 29 e 30 OUT (dias úteis) / das 16.00 às 21.30, CULTURGEST
24,  25, 31 OUT e 1 NOV (fins de semana) / das 13.30 às 21.30, CULTURGEST

Espaço Infantil
Enquanto os pais vão ao cinema

Destinatários: crianças dos 3  
aos 10 anos

Preço: 2 € (por criança) 
Máximo: 10 crianças

Mais informação:  
servico.educativo@doclisboa.org
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Calendário de Actividades
1 de Outubro a 1 de Novembro 2015

10.00
C I N EM A SÃO JORG E
– SA L A M ONTEPI O

10.30
CU LTU RG EST
– G R A N DE AU D ITÓRIO

14.00
C IN EMA SÃO JORG E 
– SAL A 3

14.30
C IN EMA SÃO JORG E 
– SAL A MANOEL  
DE OLIVEIR A

15.30 
C IN EMATECA
– SAL A DR . FÉLIX 
RIBEIRO

15.30 
C IN EMA SÃO JORG E
– SAL A M ONTEPIO

SE X TA
23 OUT

Oficina
Docs4Kids
Grupo escolar

DocEscolas
Sessão secundário
e universitário

DocEscolas
Sessão 3º ciclo
e secundário

SÁBADO
2 4 OUT

Oficina
Docs4Kids
8 – 11 anos

DO M INGO
25 OUT

Oficina
Docs4Kids
4 – 7 anos

Oficina
Docs4Kids
12 – 15 anos

SEGU N DA
26 OUT

Oficina
Docs4Kids
Grupo escolar

DocEscolas
Sessão 2º e 3º ciclos

DocEscolas
Sessão secundário
e universitário

TERÇA
2 7 OUT

Oficina
Docs4Kids
Grupo escolar

DocEscolas
Sessão secundário
e universitário

DocEscolas
Sessão 3º ciclo
e secundário

DocEscolas
Sessão 1º e 2º ciclos

QUARTA
28 OUT

Oficina
Docs4Kids
Grupo escolar

DocEscolas
Sessão 3º ciclo
e secundário

DocEscolas
Sessão 2º e 3º ciclos

QU INTA
29 OUT

Oficina
Docs4Kids
Grupo escolar

DocEscolas
Sessão secundário
e universitário

DocEscolas
Sessão “Žilnik” –  
parceria com Os Filhos 
de Lumière / Moving 
Cinema

SE X TA
30 OUT

Oficina
Docs4Kids
Grupo escolar

DocEscolas
Sessão 3º ciclo
e secundário

DocEscolas
Sessão secundário
e universitário

SÁBADO
3 1 OUT

Oficina
Docs4Kids
4 – 7 anos

Oficina
Docs4Kids
12 – 15 anos

DO M INGO
1 NOV

Oficina
Docs4Kids
8 – 11 anos

Conferência de Antevisão  
para professores, educadores, 
animadores culturais e mediadores 
em museus

CU LTU RG EST – FÓRU M DEBATES 
QU INTA , 1 OUT / 17.30

Curso de Formação  
“O ensino com e para o cinema” 
para professores, educadores, 
animadores culturais e artistas  

AR .CO 
SÁ BA DO, 10 ou 17 OUT / 10.00 à s 17.30

Masterclasses 
Želimir Žilnik

FBAU L 
QUARTA , 2 1 OUT / 14.30
C IN EMATECA 
QUARTA , 28 OUT / 11 .00

Espaço Infantil
para crianças dos 3 aos 10 anos

CU LTU RG EST
De 23 OUT a 1 NOV 
16.00 à s 2 1 .30 (d i a s ú te i s)
24 e 25 OUT / 3 1 OUT e 1 NOV 
13.30 à s 2 1 .30 (f i n s d e se m a n a) 
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OFICINAS DOCS4KIDS 

Oficina Docs4Kids 4 – 7 anos

Visionamento de um filme:
Acorda, Leviatã (Wake up, Leviathan)
Carlos Conceição / 2015 / Angola, Portugal /20’
(ler a sinopse na pág. 15)

Descrição da Oficina:
Imagina que ficas algum tempo a viajar no Espaço dentro de uma nave, 
e quando regressas ao Planeta Terra, dás te conta que muita coisa 
mudou? Com a ajuda de um retroprojector, objectos, transparências 
e canetas especiais, vamos inventar vários cenários possíveis para o 
nosso futuro: uns mais risonhos, outros mais apocalípticos. O cinema 
tem a capacidade de nos fazer viajar no tempo e aqui, nesta oficina, 
não será excepção.

Objectivo principal:
Imaginar e reflectir sobre a nossa condição humana, em termos de 
relação com o meio ambiente, a partir do filme visionado. Através da 
captura de imagens em movimento e sons gravados durante a oficina, 
vamos experimentar novas formas narrativas para as histórias sobre 
esta viagem ao Espaço.

Palavras ‑chave:
Ambiente, natureza, recursos, planeta Terra, Espaço, ficção científica.

Oficina Docs4Kids 8 – 11 anos

Visionamento de um filme:
Onde é a Selva? (Où est la Jungle?)
Iván Castiñeiras Gallego / 2015 / França, Portugal, Brasil / 33’
(ler a sinopse na pág. 12)

Descrição da Oficina:
Quais seriam as perguntas que farias a um membro de uma tribo  
de índios na Amazónia (da tua idade)? Tens interesse em saber mais  
sobre as tradições de lugares longínquos? Juntos, os participantes 
desta oficina, vamos organizar uma expedição em barco e filmar as 
margens de um rio distante... A ideia é fazermos um grande “travelling” 
(na oficina vamos explicar te o que é) ao longo das suas margens, onde 
caibam animais, plantas, vozes...enfim, tudo o que aches que pode 
ajudar a contar esta aventura quando voltares!

Por fim, deixamos te um desafio: consegues meter te no papel 
oposto? A de um menino(a) que chega à nossa civilização e te faz um 
questionário? Quais seriam os brinquedos que lhe mostrarias? E já 
pensaste na receita e nos alimentos que gostarias de lhe apresentar? 
Quais os teus lugares preferidos onde o queres levar no teu bairro /  
na tua localidade?

Guião Pedagógico
Descrição detalhada das actividades / Sinopses dos filmes

Dias úteis – Grupos Escolares 
23, 26, 27, 28, 29 e 30 OUT /  
10.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MONTEPIO

Fim de semana
25 OUT (Dom.) e 31 OUT (Sáb.)
10.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MONTEPIO

Dias úteis – Grupos Escolares 
23, 26, 27, 28, 29 e 30 OUT /  
10.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MONTEPIO

Fim de semana
24 OUT (Sáb.) e 1 NOV (Dom.)
15.30, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MONTEPIO
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Objectivo principal:
Pretende se que cada criança se imagine num lugar distante e seja 
capaz de recriar a “memória” do lugar, usando apenas a imaginação  
e tendo como ponto de partida o filme visionado.

Palavras ‑chave: 
Autenticidade, antropologia, o Outro, viagem, imaginação, travelling, 
tradição/modernidade.

Oficina Docs4Kids 12 – 15 anos

Visionamento de um filme:
Filme Negro (Crni Film)
Želimir Žilnik / 1971 / Jugoslávia / 14’
(ler a sinopse na pág. 19)

Descrição da Oficina:
De certeza que já te passou pela cabeça a pergunta “Como posso 
ajudar um sem abrigo?” Sabem o que fez Žilnik (realizador sérvio) 
em 1971? Ele convidou um grupo de sem abrigo da sua cidade a viver 
uma temporada na sua casa, com a sua família. Queres saber o que 
aconteceu? Pois, então, tens que ver este filme!
O que diriam os teus pais/ amigos se pusesses em prática uma 
iniciativa deste tipo? E se juntos, nesta oficina, testemunhássemos 
com a câmara e o microfone uma situação semelhante? Como posso 
aproximar me de um desconhecido? Terei coragem para entrevistá lo? 
Como denunciar uma situação injusta usando a imagem e o som  
como ferramenta? 

Objectivo principal:
A partir do visionamento da curta documental Filme Negro,  
do realizador sérvio Želimir Žilnik, com retrospectiva integral na 
edição deste ano do festival, queremos aproximarmos à realidade  
do Outro, como forma de reflexão sobre a diferença e com o  
objectivo de contribuir para a abolição do preconceito, tarefa que  
nos parece cada vez mais exigente na sociedade contemporânea. 
“Sem abrigo”, “refugiado” , “estrangeiro”, “emigrante” nunca estiveram 
tão presentes nos noticiários, ao mesmo tempo que representam 
um “problema” cada vez maior na Europa. Esta oficina ajudará os 
mais jovens a pensar sobre este tema, em grupo, e a agir de forma 
comprometida com os meios ao seu alcance, a começar pelo cinema.

Palavras ‑chave: 
Alteridade, diferença, sem abrigo, desconhecido, preconceito, cinema 
de acção, denúncia.

Dias úteis – Grupos Escolares 
23, 26, 27, 28, 29 e 30 OUT / 
10.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MONTEPIO

Fim de semana
25 OUT (Dom.) e 31 OUT (Sáb.)
15.30, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MONTEPIO
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SESSÕES DOC ESCOLAS

DocEscolas 
Sessão secundário e universitário

Dois filmes que colocam em jogo a ideia de uma identidade descoberta, 
investigada, e até controlada pela prática do documentário: Shift é 
uma investigação poética sobre a família, o trabalho e a história de 
uma cidade, onde os quadros de uma autobiografia se misturam com 
histórias secretas da última metade do século de Salzgitter, a cidade
natal da realizadora. Uma cidade aparentemente banal, mas que entre 
1937 e 1945 foi o lar do ‘Reichswerke Hermann Göring’, complexo 
industrial e fortaleza económica nazi. ’Shicht’ é a palavra alemã para 
‘camada’, os sedimentos de memória pessoal que se misturam com 
a vertigem absurda, por vezes cómica de uma cidade industrial em 
decadência e do seu passado problemático. A memória, a biografia,  
e como os mistérios da cidade natal são uma parte da nossa vida. 
Five Year Diary, reel 22 é realizado por Anne Charlotte Robertson, 
cineasta que documentou e encenou a sua vida em super 8 e video, 
não separando a experiência artística da sua vida e da sua reflexão 
diária sobre como viver. Diagnosticada com múltiplos transtornos 
mentais, as suas crises obrigaram na ao internamento em hospitais 
psiquiátricos, experiências que exorcizou, documentou e controlou 
através de seus filmes, particularmente em Five Year Diary (1981 1997), 
projecto de quase duas décadas. Aqui, no seu esforço de investigar, 
controlar a dor e dar luz à confusão pelo cinema e pela sua poesia, 
oscila entre o desespero e a mais tocante lucidez. 

Palavras ‑chave: 
Autobiografia, identidade, memória pessoal, memória histórica, Alema
nha, humor negro. diário, doença mental, arte como ‘grande terapia’.

Schicht (Shift)
Alex Gerbaulet / 2015 / Alemanha / 29’

Sinopse
Schicht é tanto um reconhecimento, como uma procura de vestígios 
do passado. Camada a camada, o filme faz o retrato da família da 
realizadora – trazido a lume por meio de registos de arquivos privados 
– e embarca numa viagem vertiginosa por Salzgitter, cidade industrial 
alemã em contracção.

Five Year Diary: Reel 22: A Short Affair (and) Going Crazy
Anne Charlotte Robertson / 1982 / EUA / 27’

Sinopse
Anne sofre um esgotamento nervoso. Este episódio de Five Year Diary 
tem duas faixas de narração em off concorrentes, recriando de forma 
vívida o estado da psique crítica de Anna. A gravação assíncrona na 
película é frenética e selvagem, ao passo que a gravação em estúdio  
é meditativa e calma, explicando o que lhe passa pela cabeça, durante 
o esgotamento.

Sexta / 23 OUT 
10.30, CULTURGEST – GRANDE 
AUDITÓRIO 

Duração da sessão: 
56’ + debate
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DocEscolas 
Sessão 3º ciclo e secundário 

Retrato de um país em transe, o Brasil do Mundial de 2014, e da rela
ção reatada entre o pai e o filho, o realizador do filme. Enquanto o país 
está suspenso nos jogos, o filho (e o filme) observa o pai, como se es
tivesse a recuperar o tempo perdido: vê os pormenores, os tiques, as 
manias do pai, como fala, como se move, numa observação apaixonada, 
discreta e subtil, mediada pelos jogos em fundo. Será que se conhece 
ou ama alguém melhor do quando se conhecem estes pormenores? 
Entre as conversas do passado, do presente e do futebol, parecem 
mover se os dois sozinhos num país deserto, de ruas vazias, preso aos 
jogos da televisão. Há uma sombra, no entanto: será que há tempo? 

Palavras ‑chave:
Família, paternidade, encontro, futebol, intimidade, televisão, ausência.

O Futebol
Sergio Oksman / 2015 / Espanha / 70’

Sinopse
Sergio e o pai, Simão, não se vêem há mais de 20 anos. Nas vésperas 
do Campeonato do Mundo de 2014, Sergio regressa à sua terra natal, 
São Paulo, na esperança de ver os jogos com Simão, como costumavam 
fazer quando ele era miúdo. Parece ser um plano perfeito para um 
reencontro entre pai e filho mas, com o passar dos dias, torna se  
num ritual perigoso…

DocEscolas 
Sessão 2º e 3º ciclos 

Dois filmes sobre as cidades e os seus lugares de transição, pontos  
de passagem para novas vidas: Manaus, rodeada pela selva, e Argel,  
a cair para o Mediterrâneo, com a Europa à distância. 
Em Où est la jungle? vamos com Stevenson, velho observador desta 
cidade de fronteira, do coração da selva, no plano de um índio na 
caça, para o meio da cidade brasileira do Amazonas. Aqui há o porto 
e o comércio que atraiu os que sairam da selva, procurando melhor 
vida na cidade, como Deolindo, índio que vive com a sua família nas 
barracas da margem. Uma observação do presente e do passado das 
fronteiras entre a cidade e a selva, lugares de choque e transformação 
entre mundos. 
Em Babor Casanova, as fronteiras estão fechadas. Estamos com 
Adlan e Terrorist, dois adolescentes de Argel e seu mundo obsessivo, 
nas suas paixões e desventuras de ‘tiffosi’ e arrumadores de carros em 
part time. A abrir este retrato, planos que nos dão em segundos uma 
síntese destas vidas intempestivas: os amigos a fumar em contraluz  
na varanda sob a cidade, numa luz amarela que é uma promessa  
de fuga para longe da cidade; o passeio na ‘scooter’ presa por fios;  
o horizonte, o mar e a Europa para onde querem ir, do outro lado  
do Mediterrâneo, com o estádio (o centro das suas  vidas) em baixo. 
Uma lição cinematográfica na atenção aos personagens, sempre dignos. 

Palavras ‑chave:
Fronteira, biografia, margens, transformação urbana, choque de 
culturas, Brasil, índios, adolescência, identidade, intempestividade, 
‘tiffosi’, futebol, Argélia, emigração.

Sexta / 23 OUT 
14.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA 3

Duração da sessão: 
70’ + debate

Segunda / 26 OUT 
10.30, CULTURGEST – GRANDE 
AUDITÓRIO

Duração da sessão: 
68’ + debate
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Babor Casanova
Karim Sayad / 2015 / Suíça / 35’

Sinopse
Argel, 2015. Adlan e Terrorista procuram, desesperadamente, arranjar 
alguns dinares. Entre pequenos negócios e trabalho de arrumador  
não oficial, aguardam pelos fins de semana e pelos jogos da sua equipa 
de futebol. Aí, podem esquecer o vazio das suas vidas quotidianas e 
sonhar com o barco que pode, um dia, levá los para bem longe deste 
país implacável.

Où est la Jungle? (Where is the Jungle?)
Iván Castiñeiras Gallego / 2015 / França, Portugal, Brasil / 33’

Sinopse
Deolindo e Stevenson tentam encontrar o seu lugar no meio da 
selva. Ao longo do seu percurso, vão testemunhar a transformação 
de um território onde, a cada momento, o presente e o passado se 
confundem, numa luta estimulante entre modernidade e tradição. 
Quais são os segredos da selva? Onde estão os seus limites?

DocEscolas 
Sessão secundário e universitário 

Nesta sessão vemos como se podem esbater as fronteiras entre 
cinema documental e de ficção, ou como a ficção pode ser um desvio 
para documentar a realidade. A discussão sobre diferentes formas 
de ficcionar para melhor retratar é importante no mundo do cinema 
contemporâneo, como o é há muito no da História ou da Literatura, 
mas também nas ciências exactas, que recorrem à visualização e  
à vulgarização para melhor transmitir conceitos irrepresentáveis.
Do ponto de vista narrativo, os três filmes introduzem um narrador 
na primeira pessoa, de modos no entanto radicalmente diversos. 
Em Diario de un corto, a autora partilha, por escrito, o processo de 
realização do filme, partilhando a par e passo as suas incertezas e 
desvios; Manuel Mozos narra, num dispositivo romanesco, a aventura 
das bobines perdidas de José Régio; no caso de Vila do Conde 
Espraiada, a voz oscila entre reflexões acerca do próprio projecto  
e a reconstrução de memórias de infância do realizador. O recurso  
a imagens de arquivo, nas duas curtas portuguesas, poderá ser ponto 
de partida para uma reflexão sobre o valor dos documentos de arquivos 
pessoais, como é o caso dos filmes de família, correspondências…
Os três filmes foram realizados a partir de desafios lançados aos 
realizadores por festivais de cinema. A forma como corresponderam 
à encomenda e se apropriaram, cada um à sua maneira, dela, faz nos 
reflectir sobre o espaço de liberdade que nos é dado em qualquer 
tarefa, desde a escola até ao mundo do trabalho, e a importância de 
agarrar plenamente esse espaço, onde nos definimos como indivíduos 
e cidadãos.

Palavras ‑chave:
Diário, biografia, autobiografia, filme de família, arquivo, processo,  
Vila do Conde, José Régio.

Segunda / 26 OUT 
14.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA 3

Duração da sessão: 
69’ + debate
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Diario de un Corto (Diary of a Short)
Flavia de la Fuente / 2015 / Argentina, Chile / 18’

Sinopse
A cineasta é convidada a filmar uma curta metragem para a inaugu
ração de um certo festival. A responsabilidade perturba a e agonia a. 
Encontra uma solução que resulta num segredo manifesto sobre  
o cinema frágil e as suas aventuras.

Vila do Conde Espraiada (Vila do Conde Extended)
Miguel Clara Vasconcelos / 2015 / Portugal / 35’

Sinopse
Um rapaz de Vila do Conde grava uma carta de amor numa cassete.  
A música dele mistura se com música, imagens de arquivo e histórias 
do passado, algumas vividas e outras ouvidas.

Glória de fazer Cinema em Portugal (The Glory of Filmmaking  
in Portugal)
Manuel Mozos / 2015 / Portugal / 16’

Sinopse
A 18 de Setembro de 1929, José Régio enviou uma carta a Alberto 
Serpa, manifestando vontade de criar uma produtora e começar  
a fazer filmes. Durante quase 90 anos, nada mais se soube: nunca  
se encontrou nenhuma resposta e Régio nunca mais mencionou  
o assunto. A descoberta de algumas bobinas antigas no tesouro  
de um coleccionador parece dar um fim à história.

DocEscolas 
Sessão secundário e universitário

Em 1991 falha em Moscovo o golpe de estado tentado por um grupo 
de dirigentes comunistas. A União Soviética precipita se para o seu 
desaparecimento. O acontecimento é saudado no Ocidente como o 
passo definitivo na queda do comunismo, mas o que aconteceu nas 
ruas de Moscovo nestes dias turbulentos? 
Recuperando extraordinárias imagens de arquivo, sem comentário 
que não a montagem destes fragmentos mudados para preto e branco, 
o filme transforma, com grande sentido poético, o golpe de estado 
falhado num retrato vital da multidão no meio da incerteza, das 
euforias e medos da grande cidade na viragem histórica. Na multidão, 
anónimo, surge Putin a testemunhar a queda do Império. Conseguem 
encontrá lo? No que pensaria naqueles dias? 

Palavras ‑chave:
Revolução, golpe de estado, queda da URSS, o individual na multidão, 
Putin.

Sobytie (The Event)
Sergei Loznitsa / 2015 / Holanda, Bélgica / 74’

Sinopse
Em Agosto de 1991, uma tentativa falhada de golde de estado, liderada 
por comunistas ferrenhos, em Moscovo, acabou com o domínio sovié

Terça / 27 OUT 
10.30, CULTURGEST – GRANDE 
AUDITÓRIO

Duração da sessão: 
74’ + debate
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tico de 70 anos. A URSS colapsou pouco depois. Um quarto de século 
mais tarde, Loznitsa revisita esses momentos dramáticos e lança um 
olhar sobre o acontecimento aclamado mundialmente como o nasci
mento da “democracia russa”.

DocEscolas 
Sessão 3º ciclo e secundário

Esta sessão pode ser um bom ponto de partida para uma reflexão 
sobre a tradição/modernidade. Tiago Pereira tem reunido ao longo 
dos último anos um amplo arquivo chamado “Música Portuguesa a 
gostar dela mesma” (MPAGDP). Apresenta se a si mesmo assim: “Um 
canal/arquivo de vídeos para celebrar a variedade da música feita em 
Portugal. Os vídeos são sempre filmados em espaços exteriores ou 
inóspitos aproveitando os sons ambientes e criando intimidade com  
os músicos. O microfone está sempre visível porque queremos trazer  
a música para a rua e vemos o mundo como um palco gigante.”

Ao ver este filme é inevitável recuar ao trabalho realizado pelo 
etnomusicólogo Michel Giacometti de valorização da música tradicional 
Portuguesa. Mas será que Tiago Pereira é o novo Giacometti do séc. 
XXI? Vamos descobrir o que pensa o realizador, como ele se relaciona 
com as pessoas que filma e com a sua música. 

Palavras ‑chave:
Património imaterial, música, antropologia, cultura, tradição/ 
modernidade.

Porque não sou o Giacometti do Século XXI (… because I am not  
the 21st Century’s Giacometti)
Tiago Pereira / 2015 / Portugal / 50’

Sinopse
“Desde 2011, gravo manifestações musicais e coreográficas de vários 
géneros, pelo país todo. Neste filme, a partir de uma conversa com a 
realizadora Inês Oliveira, que seguiu o meu trabalho durante algum 
tempo, coloco questões fundamentais: porque faço o que faço? Quais 
as relações com as gentes? O que me distingue do trabalho científico? 
O que é a tradição?” 
Tiago Pereira

DocEscolas 
Sessão 1º e 2º ciclos

Nesta sessão, vemos três filmes muito diferentes, inclusive formal
mente –Abraço do Vento é um filme de animação, Acorda, Leviatã 
recorre à ficção científica, enquanto Où est la Jungle? é mais 
claramente um trabalho documental. A vida na Terra, as ameaças 
que sobre ela pesam – a escassez da água, a destruição da floresta 
primária –, a relação dos homens com o seu meio ambiente, são temas 
que ecoam pelas três curtas metragens.
Em Abraço do Vento, recorrendo a variadas técnicas de animação, 
José Miguel Ribeiro descreve num modo poético os ciclos que ligam  
a natureza, o homem e as cidades, e a própria vida.
Acorda, Leviatã propõe uma visão de um futuro possível, em que a 

Terça / 27 OUT 
14.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA 3

Duração da sessão: 
50’ + debate

Terça / 27 OUT 
14.30, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Duração da sessão: 
55’ + debate
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Terra deixa de ser habitável. A questão da água, recurso natural cada 
vez mais escasso, e da desertificação de grandes áreas do planeta,  
são aqui poderosamente expostas.
Où est la jungle? confronta nos com violentas transformações na 
Amazónia – o pulmão do planeta. O contraste entre a cidade de Manaus 
e a floresta, a difícil transição da vida tradicional para a vida na cidade 
moderna para os Índios, as ameaças à integridade do ecossistema são 
algumas das questões que o filme traz para a discussão. 

Palavras ‑chave:
Ambiente, natureza, recursos, mudanças climáticas, Vida, transfor
mação urbana, cultura, tradição/modernidade, quatro elementos 
(água, terra, fogo e ar), ficção científica, animação, documentário.

Abraço do Vento
José Miguel Ribeiro / 2004 / Portugal / 2’34’’

Sinopse
Num Mundo onde o ferro e a terra de fundem criando cidades inespe
radas, o vento sopra a vida por entre as folhas abraçando todo o devir, 
no ciclo eterno do renascer...

Acorda, Leviatã (Wake up, Leviathan)
Carlos Conceição / 2015 / Angola, Portugal / 20’

Sinopse
T. S. Eliot termina um dos seus poemas mais famosos, The Hollow 
Men, a repetir três vezes a frase “É assim que acaba o mundo”, acres
centando, de seguida, “Não com um estrondo, mas com um gemido”. 
Do espaço, a recuperar de um coração partido, um terráqueo resolve 
voltar à Terra, quando percebe que toda a água desapareceu.

Où est la Jungle? (Where is the Jungle?)
Iván Castiñeiras Gallego / 2015 / França, Portugal, Brasil / 33’

Sinopse
Deolindo e Stevenson tentam encontrar o seu lugar no meio da 
selva. Ao longo do seu percurso, vão testemunhar a transformação 
de um território onde, a cada momento, o presente e o passado se 
confundem, numa luta estimulante entre modernidade e tradição. 
Quais são os segredos da selva? Onde estão os seus limites?

 DocEscolas 
Sessão 3º ciclo e secundário 

Numa mina da Bósnia, mergulhamos nas fendas da terra com os 
mineiros. Lá no escuro, entre os feixes de luz que riscam a escuridão, 
aparece o trabalho mais duro do mundo, no medo do enterramento,  
no meio da desorientação das luzes, no ruído sem parar de apitos  
e sirenes. Um mergulho sensorial completo no trabalho dos mineiros,  
e no coração da terra   que mais parece aqui outro mundo. 

Palavras ‑chave:
Trabalho, mineiros, mergulho sensorial, profundezas, estranheza.

Quarta / 28 OUT 
10.30, CULTURGEST – GRANDE 
AUDITÓRIO

Duração da sessão: 
68’ + debate
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Aragane
Kaori Oda / 2015 / Bósnia e Herzegovina, Japão / 68’

Sinopse
“‘Aragane’ é uma palavra japonesa para pedacinhos de carvão ou 
rocha extraídos de uma mina. O que me atraiu foi o local, as pessoas, 
o trabalho delas e o seu esforço físico. Fiquei impressionada com 
a quantidade de trabalho braçal levado a cabo debaixo da terra, 
em turnos de oito horas, em condições severas, todos os dias, sem 
qualquer luz do sol.” 
Kaori Oda

DocEscolas 
Sessão 2º e 3º ciclos 

Nestes dois filmes, os realizadores evocam, embora de modos  
muito diferentes, a hipótese de a terra ser visitada por seres vindos  
do Espaço...
No caso de Raimundo, o tema dos OVNIs, extra terrestres e outras 
fantasiosas ocorrências é tratado com humor, constituindo se como 
pano de fundo a uma visita às paisagens perturbantes dos Açores. 
Filme realizado em tempo de crise, no qual um grupo de estudantes  
faz um filme sobre um realizador obcecado com fenómenos atribuídos 
a visitantes alienígenas, não pode deixar de nos interpelar pelo 
aparente absurdo de toda a situação. O jogo de espelhos entre o filme 
que vemos, alegadamente o filme que está a rodado pelos estudantes, 
e os filmes da personagem realizador Raimundo, está marcado pela 
ironia e o humor, mal disfarçando um sub texto sobre o próprio 
cinema, e em particular, quiçá, o cinema português. O isolamento 
e os mistérios das ilhas açorianas alimentam ainda a imaginação 
do espectador em busca de pistas num país que nem sempre 
compreendemos.
Acorda, Leviatã, de Carlos Conceição, é um filme ovni em si. Não 
corresponde aos formatos estabelecidos, ficcionais ou documentais, 
nem às formas híbridas identificáveis. Nem é certo que possamos 
com segurança afirmar de que nos fala o filme, embora seja evidente 
que o alimentam as questões prementes do nosso tempo em torno 
da preservação do planeta e da vida na Terra, particularmente o 
problema da escassez de água. Podemos acompanhar a sua narrativa, 
e no entanto o sentido não é dado pela “história”. O cinema é a arte 
do som e das imagens em movimento. A partir do visionamento deste 
filme podemos talvez entender como isso funciona, e as relações que 
essa arte tece com a que todos praticamos, a dos sonhos…

Palavras ‑chave:
Cinema, OVNI, Espaço, Terra, Açores, água, vida, ambiente, 
aquecimento global.

Raimundo
Paulo Abreu / 2015 / Portugal / 28’

Sinopse
Uma pequena equipa de estudantes de cinema vai aos Açores, durante 
uma semana, acompanhar o trabalho de Raimundo Bicudo, um polémico 
realizador de São Miguel.

Quarta / 28 OUT 
14.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA 3

Duração da sessão: 
48’ + debate
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Acorda, Leviatã (Wake up, Leviathan)
Carlos Conceição / 2015 / Angola, Portugal / 20’

Sinopse
T. S. Eliot termina um dos seus poemas mais famosos, The Hollow 
Men, a repetir três vezes a frase “É assim que acaba o mundo”, acres
centando, de seguida, “Não com um estrondo, mas com um gemido”. 
Do espaço, a recuperar de um coração partido, um terráqueo resolve 
voltar à Terra, quando percebe que toda a água desapareceu.

DocEscolas 
Sessão secundário e universitário 

Fruto de um aturado trabalho de pesquisa, La Désintégration é 
um filme de ficção que tudo deve à realidade. Philippe Faucon traça 
um retrato assustador, e em boa parte premonitório, da deriva 
sectária de uma geração de jovens franceses. O estilhaçar da ideia 
da integração cultural dos imigrantes em França – explícita no título 
do filme, e a radicalização dos jovens em ruptura com o seu país, 
constroem a trama do filme.
No contexto actual, e neste ano marcado pela tragédia na redação 
do jornal Charlie Hebdo, em França, mas sobretudo pela subida de 
movimentos extremistas como o Estado Islâmico, pelo mundo fora, 
o filme merece ser revisto. Nele se colocavam, há quatro anos, as 
principais questões que agora agitam o debate europeu sobre estas 
matérias. Revisitar o filme permitirá por isso uma discussão mais 
concentrada nas causas e nos processos do que nas consequências 
que estão hoje à vista.

Palavras ‑chave:
Integração, islamismo radical, imigração, segunda geração, França.

La Désintégration (The Desintegration)
Philippe Faucon / 2011 / França, Bélgica / 78’

Sinopse
Uma premonição da vaga de jovens europeus que lutam, hoje, pelas 
mais extremas ortodoxias. Um bairro social, no norte da França.  
Três amigos conhecem Djamel, que surge como um irmão mais velho 
com um carisma inegável. Ele conhece as suas decepções, fraquezas  
e sentimento de revolta contra a sociedade em que nasceram mas  
à qual sentem que já não pertencem.

DocEscolas 
Sessão “Zilnik” – parceria com Os Filhos de Lumière /  
Moving Cinema 

As primeiras curtas metragens de Želimir Žilnik são fundadoras do 
movimento de jovens cineastas Jugoslavos a quem foi dado o nome de 
Vaga Negra [Black Wave], no final da década de 1960. A esse nome de 
Vaga Negra, usado pelos seus detractores com uma irónica referência 
à Nova Vaga francesa, Žilnik responde com o Black Film [Filme Negro], 
de 1971. Os primeiros quatro filmes, realizados num tempo curto, 
traçam um retrato pouco abonatório do país, concentrando se nos 
mais desfavorecidos, desempregados em The Unemployed, jovens 

Quinta / 29 OUT 
10.30, CULTURGEST – GRANDE 
AUDITÓRIO

Duração da sessão: 
78’ + debate

Quinta / 29 OUT 
15.30, CINEMATECA – SALA  
M. FÉLIX RIBEIRO

Duração da sessão: 
70’ + debate
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sem rumo em Newsreel, crianças negligenciadas, já em ruptura com 
a sociedade, em Little Pioneers. Em June Turmoil, as manifestações 
de descontentamento dos estudantes adquirem um cariz mais 
claramente político e crítico do regime Jugoslavo da época. Não 
obstante, em todos os filmes que aqui descobrimos, Žilnik recusa 
trataraqueles que retrata como vítimas, e procura, pelo contrário, 
mostrar a sua força, a sua energia e a sua inexorável vitalidade.
O último filme da sessão, porventura o mais polémico, será talvez 
aquele que também nos pode trazer mais facilmente a situações que 
bem conhecemos, como é o caso dos sem abrigo. Aqui, mais ainda  
do que o drama dos próprios, a revolta de Žilnik, personagem e 
realizador, que recusa a inevitabilidade e a indiferença, marca o filme. 
Não podemos, pelo nosso lado, ficar indiferentes a um filme que 
questiona a nossa capacidade de conviver com a desgraça alheia.

Palavras ‑chave:
Jugoslávia, 1968, Black Wave, desemprego, sem abrigo, manifestação, 
protesto.

Žurnal o Omladini na Selu, Zimi (Newsreel on Village Youth, in Winter)
Želimir Žilnik / 1967 / Jugoslávia / 15’

Sinopse
O documentário foi rodado em aldeias, nos arredores de Novi Sad  
– Bukovac, Krčedin e Futog. A câmara centra se nos jovens e no seu 
tempo livre em adegas, bailes, ruas da aldeia e bares. Os protagonistas 
são homens e mulheres jovens, espirituosos e enérgicos. Divertem se, 
mas gostariam de estar noutro sítio qualquer.

Nezaposleni Ljudi (The Unemployed)
Želimir Žilnik / 1968 / Jugoslávia / 13’

Sinopse
O filme apresenta uma série de retratos e situações em que as 
pessoas se encontravam, após se tornarem redundantes, durante 
o período de reformas económicas que deveriam estabelecer uma 
economia de mercado na Jugoslávia. Em entrevistas, as pessoas 
expressam as suas dúvidas e confusão, pois esperavam que o 
socialismo lhes trouxesse mais segurança social.

Pioniri Maleni mi smo Vojska Prava, svakog Dana ničemo ko Zelena 
Trava (Little Pioneers)
Želimir Žilnik / 1968 / Jugoslávia / 18’

Sinopse
Crianças socialmente negligenciadas, a tomarem conta de si mesmas, 
atrevem se a roubar e a violar a lei. Discutem com pais, que não só  
não os compreendem, como também não nutrem sentimentos por eles. 
Em contraponto, vemos um programa de televisão onde o popular 
actor e apresentador Gula (Dragoljub Milosavljevic) se dirige a crianças 
felizes e despreocupadas.
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Lipanjska Gibanja (June Turmoil)
Želimir Žilnik / 1969 / Jugoslávia / 10’

Sinopse
O filme documenta manifestações de estudantes, em Belgrado,  
em Junho de 1968. Žilnik imerge um actor profissional numa situação 
de vida real: Stevo Žigon declama, em frente a uma imensa multidão, 
o monólogo de Robespierre extraído de Dantons Tod [A Morte de 
Danton], de Büchner. Žilnik passa de observador a participante activo 
da história, um realizador.

Crni Film (Black Film)
Želimir Žilnik / 1971 / Jugoslávia / 14’

Sinopse
Uma noite, Žilnik apanha um grupo de sem abrigo das ruas de Novi 
Sad e leva os para casa. Enquanto eles se divertem, o realizador tenta 
“resolver o problema dos sem abrigo”, levando com ele uma câmara de 
filmar como testemunha. Fala com assistentes sociais e pessoas comuns 
e até interpela polícias. Todos fecham os olhos perante o “problema”.

DocEscolas 
Sessão 3º ciclo e secundário 

Esta sessão composta apenas por uma longa, debruça se sobre 
a história de uma adolescente que cresce no seio de uma família 
terrorista, com todas as contradições que este tema levanta.  
O filme é um excelente ponto de partida para reflectir acerca do 
terrorismo, mas a partir de “dentro” e não a partir da abordagem 
dos media. O realizador traça de forma inteligente o conflito interno 
desta adolescente: entre a lealdade ao seus pais e a exigência da sua 
vida pessoal (o seu amor por Heinrich, por exemplo). “Liberdade”, 
“radicalismo” e “terrorismo” são conceitos que necessitam ser 
discutidos entre os jovens portugueses, e esta é uma excelente 
oportunidade para o fazerem, sem tabus.

Die Innere Sicherheit (The State I am in)
Christian Petzold / 2000 / Alemanha / 106’

Sinopse
Um casal de alemães, com um passado de terroristas de esquerda, 
escondeu se no Algarve com a filha, que vive com normalidade  
um quotidiano de segredo. Uma série de acontecimentos provoca  
o regresso à Alemanha e ao confronto com as acções passadas.  
A adolescente debate se com o crescimento. A Alemanha de hoje 
resulta desta caixa de Pandora que é o seu passado.

Palavras chave:
Terrorismo, juventude, Alemanha, família, identidade falsa, diferença 
geracional, conflicto, radicalismo, liberdade.

Sexta / 30 OUT 
10.30, CULTURGEST – GRANDE 
AUDITÓRIO

Duração da sessão: 
106’ + debate
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DocEscolas 
Sessão secundário e universitário 

O documentário que propomos para esta sessão pertence à secção 
“Heart Beat” do festival, em que a música é o foco central. 
Será que é possível conceber um país sem música? Esta é a pergunta 
que nos assalta durante todo o tempo que vemos este filme. Desde 
2012 que os jihadistas impõem a “sharia” (lei islâmica), proibindo a 
música no Mali, alegando que esta é impura e afasta os crentes de 
Deus, que contraria o Islão. Os poucos músicos que não se exilaram 
foram remetidos ao silêncio.

Este filme é um excelente exemplo de como o cinema é uma arma, 
neste caso, para manter a música viva. Ser músico é mais do que uma 
profissão. A música é uma expressão fundamental da cultura dos povos 
e sem ela, é todo um legado que se perde.

Palavras chave:
Música, cultura, expressão, ditadura, intolerância, extremismo religioso, 
Estado Islâmico.

They will have to kill us first: Malian Music in Exile
Johanna Schwartz / 2015 / Reino Unido, Mali / 100’

Sinopse
Em 2012, jihadistas tomaram posse do norte do Mali, impuseram  
uma das interpretações mais severas da Xaria e baniram a música  
– estações de rádio destruídas, instrumentos queimados e os músicos 
do Mali, de um dia para o outro, a serem forçados a esconder se ou a 
exilar se. O filme acompanha os na sua luta para manter a música viva.

Sexta / 30 OUT 
14.00, CINEMA SÃO JORGE  
– SALA 3

Duração da sessão: 
100’ + debate
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CURSO de FORMAÇÃO 
“O ensino com e para o cinema”

Destinatários: professores, educadores, animadores culturais, 
mediadores em museus, artistas.

Formadores: Amarante Abramovici, Cláudia Alves, Maria Remédio, 
Pedro Fortes e convidados.

Apresentação do curso
O potencial do cinema documental como ferramenta educativa não 
se limita ao seu uso cultural cinematográfico nem às temáticas que 
aborda. Saber ver e saber interpretar um documentário convoca 
diversos modos de recepção.
De que modo o cinema pode ser utilizado, na sala de aula, como 
recurso pedagógico, valorizando a respectiva linguagem artística e 
indo além do tema principal que o próprio aborda?

Programa

10.00 Apresentação percursos no programa DOCLISBOA’15

10.50 Intervalo

11.15 Projecção de um filme surpresa – antestreia DOCLISBOA’15

12.30 Debate com o Realizador

13.00 Almoço

14.30 Grupos de Trabalho com os Formadores (cada participante 
 escolhe um dos grupos)

 GRUPO DE TRABALHO A – Amarante Abromovici 
 VER CINEMA: PRáTICAS E PROBLEMAS 

 GRUPO DE TRABALHO B – Cláudia Alves 
 COMO É QUE AS NOSSAS PERCEPçõES ESTÃO NA BASE  
 DA NOSSA CONSTRUçÃO DO MUNDO?

 GRUPO DE TRABALHO C – Maria Remédio 
 PARAR, OLHAR, ESCUTAR, DEIXAR ACONTECER: ATÉ ONDE  
 NOS LEVA O DOCUMENTáRIO?

 GRUPO DE TRABALHO D – Pedro Fortes 
 O ACOLHIMENTO DA PRESENçA SENSÍVEL

 O cinema como ferramenta pedagógica / partilha de experiências. 
 Desenvolvimento de competências a partir do cinema.

17.00 Discussão final 
 Reunião de todo o grupo

Programa detalhado do curso  

“O ensino com e para o cinema”
O cinema como ferramenta pedagógica

10 e/ou 17 SET (Sábados) 
das 10.00 às 17.30

Atenção: a estrutura do programa 
repete ‑se nos dias 10 e 17 de 
Outubro, mas os conteúdos são 
distintos. O filme projectado (da 
parte da manhã) é diferente em  
cada um dos dias de formação e  
o participante que se inscreve nos 
dois sábados, participa de diferentes 
grupos de trabalho (da parte da 
tarde), obtendo assim uma formação 
mais completa e aprofundada sobre 
“O ensino com e para o cinema”.
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GRUPO DE TRABALHO A – Amarante Abromovici

VER CINEMA: PRáTICAS E PROBLEMAS
A educação para a literacia audiovisual

Entre o uso do cinema como ferramenta pedagógica para diferentes áreas do 
conhecimento e a educação para a literacia audiovisual, vamos cruzar experiências, 
dificuldades e vontades para o desenvolvimento daquela que é a primeira abordagem 
ao cinema, a do espectador

Planificação da Sessão:
 
Partindo de experiências em diversos contextos – serviços educativos; programas 
regulares ou pontuais para crianças e jovens ; cineclube em contextos socialmente 
desfavorecidos, discutiremos os principais aspectos relevantes da programação de 
cinema para crianças e jovens, desde a escolha dos filmes, ao desenrolar da sessão 
em si, passando pela elaboração de materiais de materiais conexos – folha de sala, 
cartaz... – e a dinamização de actividades a partir do(s) filme(s). 
Será proposta ainda o desenvolvimento de uma rede de programação e partilha de 
conteúdos, cruzando professores, monitores, programadores, as escolas, os serviços 
educativos e as associações com projectos pedagógicos com e para o cinema.

GRUPO DE TRABALHO B – Cláudia Alves

COMO É QUE AS NOSSAS PERCEPçõES ESTÃO NA BASE DA NOSSA CONSTRUçÃO 
DO MUNDO?
Explorar a relação do cinema com o som, em sala de aula, como ponto de partida 
para dar a conhecer a importância do cinema, como meio para perceber o mundo 
de outras maneiras...

A partir do visionamento de uma curta documental, reflecte se sobre qual é o papel 
da escola para a construção de um ponto de vista sobre o mundo que nos rodeia. 
Como trabalhar conceitos como “alteridade”, “diferença” e “abolição do preconceito” 
com os alunos? A partir da aproximação à realidade do Outro e da vivência de novas 
experiências sensoriais:  aproximação sonora/ táctil/ olfactiva dos objectos...

Planificação da Sessão:

1 – Visionamento do filme 
Blind Kind (O Menino Cego), Johan van der Keuken / 1964 / Holanda / 24’ 

O filme abre com um olhar sobre a vida no interior de uma escola para crianças 
cegas. Um ambiente seguro no qual as crianças podem praticar desporto, ler Braille, 
ou aprender a usar um cão guia. A certa altura saímos dos limites da escola e vemos 
como as crianças se movem no meio do tráfego da cidade, com todos os perigos  
e obstáculos que isto implica.
O cineasta coloca nos frente a um mundo que se orienta essencialmente de maneira 
visual...

2 – Discussão e partilha de experiências a partir do filme visionado. 

“Como filmar o outro?” é uma das perguntas fundamentais presente na obra de 
Van der Keuken, ela constitui o motor do seu cinema. Johan Van der Keuken foi 
um prolífero cineasta holandês que, ao longo dos quarenta anos da sua carreira, 
não cessou de reinventar se de filme para filme. O Doclisboa dedicou lhe uma 
retrospectiva integral na edição passada do festival.
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“O Menino Cego” é talvez o início de uma aventura cinematográfica, um ponto de 
inflexão em direcção a um olhar mais pessoal sobre as coisas. Neste filme, Van der 
Keuken filma os processos perceptivos de um conjunto de meninos cegos numa escola 
de Amsterdão. Os exercícios a que os alunos devem enfrentar se para saber mover
se num mundo essencialmente visual, servem ao cineasta para traçar uma espécie 
de mapa perceptivo em que a visão não tem lugar. Vemos como vão reconhecendo, 
mediante o tacto, objectos colocados numa parede, enquanto a câmara segue os seus 
movimentos indecisos, ou como reagem ao contacto com um pássaro nas mãos. São 
momentos de grande beleza.

Nós, espectadores, tratamos de interrogar nos sobre esses gestos, mas chegamos  
à conclusão de que algo nos separa radicalmente deles. Porque se o cego percebe  
as coisas à sua volta de outra maneira, isto implica que o mundo que constrói e vive  
é também radicalmente diferente. Como equiparar as percepções? Como deixar que 
a nossa aproximação a um cego deixe de ser visual? Quando Van der Keuken filma uns 
planos maravilhosos das crianças a correr, numa aula de ginástica, não se trata de 
equiparar as percepções visuais, mas de experimentar uma corporeidade do mundo 
que nos lança no desconhecido.

Essa dúvida sobre a percepção do mundo nunca deixará de estar presente no cinema 
de Van der Keuken e, em certos momentos, chega a ser metafísica.

(a partir do texto “El Niño Ciego y otros films” de Cristobal Fernández, para o DVD de Johan 
Van Der Keukan da Intermedio)

3 – A formadora partilha como usou este filme para desenvolver diferentes oficinas 
Docs4Kids: oficinas dos 4 aos 6 anos, e dos 7 aos 12 anos de idade. Mostra o making of 
dessas oficinas. Reflexão acerca dos resultados obtidos. Os objectivos iniciais foram 
alcançados? Como conceber estratégias de aprendizagem e fazer a gestão  
dos recursos num período de aprendizagem tão curto?

4 – Proposta de trabalho prática, a partir de um fragmento de um filme.

5 – Apresentação e discussão dos resultados.

GRUPO DE TRABALHO C – Maria Remédio

PARAR, OLHAR, ESCUTAR, DEIXAR ACONTECER: ATÉ ONDE NOS LEVA  
O DOCUMENTáRIO?
Estratégias e ideias para trabalhar o cinema documental com crianças entre  
os 6 e os 12 anos

O que é o documentário? Até onde nos leva? Como se faz, do que fala, o que nos diz? 

Pensando o cinema documental como uma ferramenta poderosa de pensamento 
sobre o mundo (o que nos rodeia no dia a dia e o que mora longe de nós), vamos reunir 
algumas ideias sobre o modo de integrar as imagens no exercício do pensamento  
e criação de relação entre coisas /pessoas /acontecimentos / sensações.

Planificação da Sessão:

A partir de alguns exemplos de filmes realizados com e por crianças dos 6 aos 12 anos 
em oficinas promovidas pela apordoc, vamos desconstruir o modo como as mesmas 
foram pensadas e os caminhos que se foram traçando ao longo dos dias de trabalho. 
Será proposto um pequeno exercício de programação de uma oficina para crianças  
a partir de um filme.
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GRUPO DE TRABALHO D – Pedro Fortes

O ACOLHIMENTO DA PRESENçA SENSÍVEL
Exemplos, estratégias e a prática real da realização do documentário em 
contexto escolar, do ensino básico ao superior: o documentário como educação 
do acolhimento da presença sensível.

Entusiasmo=entheos, “o deus dentro”, como diziam os Gregos Antigos. O melhor  
e o mais eficiente conhecimento – que inclui saber o que se fez mal  – é o que se faz  
nas oscilações deste estado, elo a elo, passo a passo. 

Dentro deste espírito, proponho como ferramenta pedagógica (a usar na aula) a 
atenção ao que se pode descrever como “qualquer coisa da vida que passa por nós”  
– e que pode passar pelos filmes – pelos nossos filmes. Essas forças ou assuntos  
dão nos entusiasmo, pois são fragmentos em si da vida que se realizam em nós  
(são muito urgentes e cada um tem os seus), que nos despertam e nos urgem a  
uma resposta. Temos de nos colocar apenas dispostos a ouvi los. 

Esta ideia é uma ideia antiga, pode ser identificada nos filósofos estóicos da Antiga 
Grécia. Um filósofo chama lhes “acontecimentos”, na fenomenologia, chamam lhes 
“noemas” – mas isto tem o interesse que tem para quem o quiser aprofundar; para 
nós, como ferramenta útil e precária, vamos acolhe las como presenças que vêm  
da vida, passam pelo filme, e às quais devemos prestar atenção, nos devemos  
tornar sensíveis.  

Depois, saber ordenar, clarificar, intensificar, não atropelar, não aniquilar estas 
presenças. Por exemplo, o trabalho técnico fica mais fácil, depois de resolvermos 
estes assuntos, de sabermos pelo menos a direcção onde devemos procurar a ‘caça’. 
Passamos a saber intuitivamente o que enquadrar, o que mostrar e o que não mostrar. 

Cada um de nós é mais sensível a uma particular constelação (alguns chamar lhe iam  
de ‘cocktail’) destas presenças. Um filme é uma constelação ordenada destas pre
sen ças. O que chamo informalmente de ‘forças’ ou ‘assuntos’, e que podem ser muita 
coisa, desde o verdejar ‘impossível’ numa tarde em Sintra (‘as árvores estavam 
mesmo verdes!’), à sensação de uma esfera fria e protectora da tecnologia que nos 
envolve, ao sentir medo, ao sentir se perdido, ao sentir o terror absoluto, à sensação 
de violência e ameaça, à sensação de injustiça e de justiça, ao desejo, ao amor. Esta 
atenção a estes acontecimentos acaba por esbater as diferenças entre narrativo/
não narrativo: podem estar ordenados num sentido encadeado ou não, por afinidade 
ou musicalidade. Estas sensações compostas podem surgir no contexto de um 
documentário, de uma pequena narrativa, de um filme não narrativo, experimental 
visual, ou da palavra, ou performativo.

Isto coloca um ênfase na ideia de que o documentário não tem a ver com factos  
ou provas – esse entendimento, fora de casos muito particulares (filmes jurídicos,  
por exemplo) é criador de confusão – um documentário bom torna um assunto,  
uma constelação de assuntos sensível e expressiva. 

O documentário não torna o que observa verdadeiro, mas deve conter um esforço  
de tentar fazer justiça ao que se vê e sente (o que não é a mesma coisa que repro
duzir ou figurar). Não basta apontar a câmara. A presença física das personagens, 
luz e som, têm de ser interpretadas, amadas, cantadas. Nada está lá por si, se bem 
que alguns fenómenos vivam mais à flor da pele, no imediato físico. Portanto, o nosso 
trabalho como professores será acima de tudo desenvolver, muscular, alimentar um 
ponto de vista (apaixonado). E ver o que sucede a esse entusiasmo. 

Planificação da Sessão:

A sessão pretende fazer uma apresentação breve do uso do documentário enquanto 
material pedagógico, e como prática cinematográfica num contexto escolar 
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massificado onde não é fácil a sua entrada: usos, exemplos e boas práticas do filme  
de não ficção como ferramenta de conhecimento. 
A um enquadramento mais abrangente do lugar do documentário e da sua prática, 
irá fazer se uma ligação à prática real do documentário no contexto de uma EB2,3 
pública portuguesa, como exemplo das possibilidades e dificuldades deste trabalho,  
e, a outro nível, a passagem ao trabalho autoral no documentário e filme experimen
tal, feita no Projecto Final do Curso de Som e Imagem da ESAD.CR. Por fim, irá 
tentar se um pequeno exercício que revele alguns modos e possibilidades de 
expressão e conhecimento oferecidos pelo documentário. 

BIOGRAFIAS DOS FORMADORES

Amarante Abramovici
Cineasta, realizou curtas metragens documentais, além de filmes em colaboração. 
Foi colaboradora do Museu de Serralves de 2005 a 2010 na produção e montagem de 
obras em Vídeo para Exposições, assim como na produção e e programação de Ciclos 
de Cinema e Retrospectivas. Anima desde 2004 Oficinas de iniciação ao Cinema para 
crianças e adultos, Oficinas de Cinema Documental, e programa e apresenta Sessões 
de Cinema em colaboração (O Sabor do Cinema, Serralves; Oficinas À Descoberta, 
Centro Cultural Vila Flor). É docente do Ensino Superior em Cinema e Vídeo desde 
2008 (Mestrado Multimédia, FEUP – 2008 11; Mestrado em Comunicação Audiovisual 
e Multimédia da Universidade Lusófona do Porto, desde 2012). Doutoranda desde 
2010, a sua investigação incide no Cinema Político em Portugal na década de 70, 
em particular no Cinema Amador. Participou em Estado Novo e a Imagem, ciclo de 
Cinema Documental e Conferências (Museu do Neo realismo) e em Autres cinémas, 
no Colóquio Révolution et cinéma: l’exemple portugais, com apresentação no Institut 
National d’Histoire de l’Art, Paris. 

Cláudia Alves
Cláudia Alves é artista visual e realizadora independente. Formou se em realização 
pela Escola Internacional de Cinema de San António de Los Baños (Cuba), fundada  
por García Márquez e outros prestigiosos intelectuais latino americanos. 
Anteriormente licenciou se em artes plástica pintura na Faculdade de Belas Artes  
de Lisboa e estudou na Academia de Belas Artes de Brera, em Milão. Cláudia 
trabalhou como realizadora e directora de fotografia em documentários filmados  
em Portugal, Brasil, Cuba e Índia. Os seus filmes foram exibidos na televisão 
portuguesa (RTP2), projectados e premiados em festivais internacionais.  
Foi professora no ensino secundário, responsável pela concepção e coordenação  
de workshops de documentário comunitário, bem como outros ateliers de expressão 
plástica. Colabora com o serviço educativo da Apordoc desde 2014. 

Maria Remédio 
Maria Remédio nasceu em Lisboa, onde estudou primeiro Pintura e Audiovisuais  
em Belas Artes e depois o Livro Infantil na Universidade Católica.
Trabalha como freelancer em ilustração, cinema documental, vídeo e educação 
artística, colaborando com diversas instituições e associações culturais (Centro  
de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Cinemateca Portuguesa, 
Apordoc, Formiga Atómica, Museu da Electricidade, entre outras). 
Tem sempre como base do seu trabalho as artes plásticas, o cinema ou o livro infantil.

Pedro Fortes 
Pedro Fortes e Professor, Realizador e Programador do Doclisboa Festival interna
cio nal de Cinema. Estudou Montagem e Argumento na ESTC e Filosofia (Estética) na 
FCSH. Ensinou no Ar.co e na Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha. 
Acredita que a capacidade formal e técnica dos alunos só cresce e frutifica se este 
trabalhar – como num ginásio se trabalha o corpo – a sensibilidade, a atenção as formas 
e as ferramentas, num fundo de cultura, e num esforço de elevação permanente.
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Culturgest  
Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos 
Rua Arco do Cego, Lisboa / 217 905 155
Metro: Campo Pequeno ou Saldanha
Autocarros: 727, 736, 738, 744, 749, 754, 756, 783

Cinema São Jorge
Avenida da Liberdade, 175, Lisboa / 213 103 400
Metro: Avenida
Autocarros: 709, 711, 732, 736

Cinemateca Portuguesa
Rua Barata Salgueiro, 39, Lisboa / 213 596 200 
Metro: Avenida ou Marques de Pombal
Autocarros: 709, 711, 732, 736

Ar.co – Centro de Arte e Comunicação
Rua de Santiago 18, Lisboa / 218 882 749
Metro: Rossio ou Baixa Chiado
Autocarro: 734 / Eléctricos: 12E, 28E

Espaços
Serviço Educativo

Email
servico.educativo@doclisboa.org

Telefones
Cláudia Alves +351 913 172 604
Amarante Abramovici +351 917 469 127

Site
www.doclisboa.org
www.doclisboa.org/2015/edicao actual/servico educativo/

Contactos
Serviço Educativo
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