
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”.



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.



“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.



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 



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.


