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                                          NOTÍCIAS DO PLANO NACIONAL DE CINEMA (PNC)  

                                                                

                           Ano Letivo 2017-18 ׀ j a n e i r o  
 

Possessed (1931), Clarence Brown 

 

No mês de janeiro de 2018, a propósito da realização do 4.º Simpósio Fusões no Cinema, em São João 

da Madeira, em novembro de 2017, partilhamos o texto de uma das comunicações no evento, da 

autoria de Cristina Janicas, sobre Cinema e Filosofia. Como vem sendo hábito, realçamos diversas 

atividades cinematográficas implementadas no âmbito da planificação desenvolvida pelas escolas, 

com destaque para o agrupamento de escolas de Arouca, e divulgamos o mapa de sessões de cinema 

do mês de janeiro. 

Lembramos que o Plano Nacional de Cinema é uma iniciativa interministerial que se operacionaliza 

num Protocolo Institucional dinamizado pela Direção-Geral da Educação (DGE), pelo Instituto do 

Cinema e do Audiovisual (ICA) e pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema. 
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CINESOPHIA: CINEMA E FILOSOFIA 

Cristina Janicas 

Investigadora e Professora do Ensino Secundário. Formadora na equipa do Plano Nacional de Cinema. 

(comunicação proferida no IV Simpósio Internacional - Fusões no Cinema, São João da Madeira, 18 de novembro 

de 2017) 

 

I. O cinema 

    

Fotogramas do filme «Possessed» (1931), de Clarence Brown 

 

Numa sequência de um filme de Clarence Brown, de 1931, Possessed , vemos a chegada de 

um comboio a uma estação. Uma mulher, Marian Martin/ Joan Crawford, assiste à chegada 

do comboio, na gare, e à diminuição da sua marcha. Cada janela do comboio dá-nos uma 

imagem com movimento e o movimento no interior desse comboio chega a passar de uma 

janela para a janela seguinte. 

Cada janela mostra-nos uma realidade/uma narrativa. No fim da sequência descrita, uma 

personagem que estava no comboio interpela e oferece uma bebida a Marian Martin. 

O que me interessa neste fragmento fílmico? 

Em primeiro lugar, o comboio, um invento do século XIX (mas já antes sonhado) que nos 

permitiu romper barreiras e aproximar-nos uns dos outros. Quando este meio de transporte 

democrático surgiu, abriu-nos a novas possibilidades e realidades. Tal como o cinema. O 

cinema, como refere Stanley Cavell, é uma arte democrática, que chega a uma maioria 

significativa de seres humanos, dotando-os da capacidade de compreender a realidade.1 

                                                           
1
 A proximidade a outras realidades, ao diferente e radicalmente outro, é um dos artifícios que o cinema 

permite e que nos faz pensar sobre aquilo que, de outro modo, não nos afetaria. Vejamos o seguinte exemplo: 
numa sessão na Escola Secundária José Falcão, onde lecionava na altura, após o visionamento do filme 
Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola (1939-…), apercebi-me que os alunos pareciam ter mais 
informação sobre a guerra do Vietnam que sobre a guerra colonial que Portugal manteve em África. Como se 
justifica que um jovem português, em idade escolar, saiba mais sobre a longínqua guerra do que sobre uma 

A IMPORTÂNCIA DO CINEMA NA ESCOLA 
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O comboio, não podemos esquecer, aparece na primeira projeção de imagens em 

movimento, L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat, dos irmãos Lumière, a 28 de dezembro 

de 1895, em Paris, e está, por isso mesmo, ligado, irremediavelmente, ao cinema. 

Mas este comboio ainda nos reenvia para outro comboio, intimamente ligado à história do 

cinema, o de The Great Train Robbery, de 1903, realizado por Edwin Porter. Este filme de 

Porter é um dos primeiros filmes que revela uma narratividade embrionária, um dos 

primeiros filmados em ambientes exteriores e que inaugura a utilização de uma linguagem 

cinematográfica, utilizando movimentos de câmara inovadores e recorrendo à montagem 

paralela ainda que muito rudimentar. É o cinema a contar histórias e a criar realidade. 

Possessed mostra-nos um comboio de imagens, de miragens (?), de sombras e de narrativas 

(podemos contar, pelo menos, seis), de gente que nasceu para servir outros, de gente que 

nasceu para dar prazer a outros, de gente que vive na sombra, que quase não vemos, que 

habitam a marginalidade, de gente que tem possibilidade e capacidade de amar. 

Cada janela deste comboio é como se se tratasse de um plano, e cada plano narra algo. 

Podemos tomar cada plano como singular, como uma narrativa, ou montar os diferentes 

planos que nos são mostrados e construir outra (s) narrativa (s). O carácter polissémico das 

imagens potencia várias hipóteses e configurações. É o cinema a criar realidades abertas, 

ricas, complexas, passíveis de várias leituras e interpretações… 

Em segundo lugar, interessa-me aquela personagem que parece sair da tela-comboio e se 

dirige a Marian Martin oferecendo-lhe uma bebida. É o cinema, as imagens e as narrativas 

cinematográficas a tocar-nos, interpelar-nos e a fazer-nos pensar. No limite faz-nos 

recordar, por exemplo, o neorrealismo italiano de Vittorio de Sica ou algumas das obras de 

Resnais, por exemplo. 

Por último, interessa-me Marian, a espectadora de imagens e aquela que as configura e lhes 

atribui um sentido, mostrando que o papel do espectador de cinema não é o daquele que 

ocupa o lugar da passividade mas é o de um agente ativo que cria, ele mesmo, pensamento 

e conhecimento. A escrita cinematográfica fala do real, do mundo que transfigura e recria. 

Esta transfiguração ou recriação são modos de captar/compreender a complexidade do 

real. O cinema dá-nos mundo (s), conta-nos histórias, coloca-nos perante situações, 

pessoas e vidas que nos enriquecem.  

                                                                                                                                                                                       

guerra que alguns dos seus familiares ou vizinhos travaram e da qual ainda existem pessoas que sofrem traumas 
violentíssimos? O cinema americano (alguns filmes de guerra), em particular, é responsável por esta realidade.   
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II. As relações do cinema com a filosofia 

O cinema pode potenciar a aprendizagem de conceitos, a formulação de problemas e o 

desenvolvimento de argumentações de caráter filosófico. Alguns filmes podem ser olhados 

como um texto outro que pensa a mesma realidade do texto filosófico. As narrativas fílmicas 

são uma fonte de conhecimento, de hábitos, de costumes, de atitudes e do modo de habitar 

o mundo, fornecem modelos ético-morais e configuram o nosso modo de ser e de habitar o 

mundo. O cinema não pensa o real apenas com a razão, pensa-o igualmente com a 

sensibilidade e a afetividade; aqui reside a sua riqueza: é um pensamento que passa pelo 

corpo. A Filosofia do Cinema levanta, entre outras, as seguintes questões: 

É possível uma relação entre cinema e filosofia? De que tipo será essa relação? Devemos 

falar de filosofia através do cinema ou de filosofia no cinema? 

Estas duas vias não têm de ser necessariamente opostas mas podem ser complementares: 

- a via que afirma que o cinema é uma mera ilustração de questões filosóficas 

- a via que defende o cinema como criação filosófica. 

 

III. Diferentes aproximações à relação entre o cinema e a filosofia 

 Thomas Wartenberg defende uma posição moderada relativamente à dicotomia entre 

ilustração/criação filosófica. «Modern Times [de Chaplin] pode ser tanto uma ilustração de 

uma teoria filosófica como uma reflexão sobre a mecanização do ser humano e sobre o 

capitalismo.»  Stanley Cavell defendeu que todos os géneros, desde o western à comédia, do 

melodrama à ficção científica, poderiam ser um instrumento privilegiado de acesso às 

questões filosóficas. O cinema é uma arte democrática, que chega a uma maioria significativa 

de seres humanos, dotando-os da capacidade de compreender a realidade.  

Para Deleuze, o cinema serve não apenas como meio de exposição de ideias filosóficas já 

existentes, mas também como meio para provocar novas questões filosóficas. A principal 

função do cinema, para Deleuze, é fazer pensar. O cinema pode projetar o nosso 

pensamento, transformar-se numa espécie de espelho das nossas dúvidas e incertezas e 

pensar o impensável. O cinema interroga a precariedade da existência humana, modelos 

políticos e sociais, a relação eu-outro, a guerra, etc. Realizadores como Buñuel, Fellini, 

Kurosawa, Rossellini, Kubrick, Visconti, Resnais, Godard, Truffaut, Antonioni, entre outros, 

criaram filmes que são reveladores de que o cinema pensa e/ou obriga a pensar. Ao 

questionamento e ao pensamento que estes realizadores levam a cabo através de imagens 
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em movimento e sons, chama Julio Cabrera conceitos-imagem, conceitos compreensivos do 

mundo, que nos permitem uma apropriação do sentido do real. 

A linguagem cinematográfica possui a capacidade de dizer o real, articulando a dimensão 

racional com a componente afetiva. Enquanto narrativas, os filmes podem ser concebidos 

como obras que estabelecem uma relação transtextual com os textos filosóficos. Há filmes 

que pensam problemas que a filosofia pensa, e este diálogo pode ser enriquecedor, quer 

para o cinema, quer para a filosofia. Gérard Genette descreve cinco tipos de relações 

transtextuais: intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e 

hipertextualidade. As narrativas fílmicas enxertam no texto filosófico corpo, carne, 

concretude, afetividade e emoções. De algum modo, obrigam a filosofia a descer do céu à 

terra ou a abandonar a sua torre de marfim. 

 

 

L’Enfant Sauvage (1970), François Truffaut 
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IV. Cinema e Escola 

Como penso o Cinema no contexto de aprendizagem? O que ganha a Escola com o Cinema? 

O que ganha o Cinema com a Escola?  

O Cinema ganha na Escola espectadores dotados de um olhar crítico e informados. Uma das 

tarefas fundamentais da Escola é o desenvolvimento das competências críticas. No 

documento «Perfil dos alunos para o séc. XXI» são definidas, entre outras, as seguintes 

competências-chave: 

Pensamento crítico e pensamento criativo 

Sensibilidade estética e artística 

 

Competências na área de pensamento 

crítico e pensamento criativo – descritores 

operativos 

Competências na área de sensibilidade 

estética e artística – descritores operativos 

 

- Os alunos observam, analisam e discutem 
ideias, processos ou produtos centrando-se em 
evidências. Usam critérios para apreciar essas 
ideias, processos ou produtos, construindo 
argumentos para a fundamentação das tomadas 
de posição. 
- Os alunos conceptualizam cenários de 
aplicação das suas ideias e testam e decidem 
sobre a sua exequibilidade. Avaliam o impacto 
das decisões adotadas. 
- Os alunos desenvolvem ideias e projetos 
criativos com sentido no contexto a que dizem 
respeito, recorrendo à imaginação, 
inventividade, desenvoltura e flexibilidade e 
estão dispostos a assumir riscos para imaginar 
além do conhecimento existente, com o objetivo 
de promover a criatividade e a inovação. 

- Os alunos desenvolvem o sentido estético, 
mobilizando os processos de reflexão, 
comparação, argumentação em relação às 
produções artísticas e tecnológicas, integradas 
nos contextos sociais, geográficos, históricos e 
políticos. 
- Os alunos valorizam as manifestações culturais 
das comunidades e participam autonomamente 
em atividades artísticas e culturais, como 
público, criador ou intérprete, 
consciencializando-se das possibilidades 
criativas. 
-Os alunos percebem o valor estético das 
experimentações e criações, a partir de 
intencionalidades artísticas e tecnológicas, 
mobilizando técnicas e recursos de acordo com 
diferentes finalidades e contextos socioculturais. 

«Perfil dos alunos para o séc. XXI», pp. 21 e 23.  

 

Parece-me claro a urgência de “novas” metodologias com vista a trabalhar com os nossos 

alunos, tendo como horizonte o que «Perfil dos alunos para o séc. XXI» define. Considero que 

a literacia fílmica e o cinema como ferramenta pedagógica poderão constituir uma mais-

valia com vista à concretização destas finalidades. Este é o ganho da Escola com o cinema. 
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O nosso desafio enquanto docentes é pensar o cinema como ferramenta pedagógico-

didática, incentivando novas práticas pedagógicas que tornem mais estimulantes as 

aprendizagens, com vista ao desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos alunos. 

Para isso, necessitamos criar dispositivos didáticos para a aula partindo do visionamento de 

filmes, em função de critérios previamente estabelecidos, com a finalidade também de 

envolver (comprometê-los) os alunos nas suas aprendizagens e desenvolver a sua 

sensibilidade estética.  

 

 

Fotograma de Os Quatrocentos Golpes (1959), François Truffaut 
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AE DE AROUCA - O Dia do Cinema (DC) foi 

concebido como um conjunto de atividades 

desenvolvidas no âmbito do projeto PNC ao 

qual o Agrupamento de Escolas de Arouca 

se associou. Esta atividade tem no seu 

horizonte proporcionar a toda a 

comunidade escolar, assistir a um 

programa de projeções de cinema, dentro 

e fora da escola. Neste sentido, 

operacionalizaram-se atividades através da 

organização de dois dias especiais, 

oferecendo à comunidade educativa a 

possibilidade de assistir a filmes de 

referência do cinema nacional e 

internacional, promover e desenvolver 

debates em forma de mesa redonda, entre 

a comunidade escolar, realizadores, críticos 

e técnicos especialistas. A organização das 

atividades conta com a colaboração dos 

alunos do Curso Profissional de Técnico/a 

de Multimédia, que, de acordo com o 

testemunho do professor Carlos Gonçalves 

(coordenador de equipa PNC no AE de 

Arouca), deste modo se envolvem mais e 

desenvolvem uma atitude de 

responsabilidade profissional. Para mais 

informação, consulte: 

https://www.facebook.com/PNC-Agrupamento-De-

Escolas-De-Arouca-133968277290658/ e 

https://pncaearouca.wordpress.com/  

    

Créditos fotográficos: Equipa PNC/ Arouca 

 

UM DIA DEDICADO AO CINEMA NO AE DE AROUCA 

https://www.facebook.com/PNC-Agrupamento-De-Escolas-De-Arouca-133968277290658/
https://www.facebook.com/PNC-Agrupamento-De-Escolas-De-Arouca-133968277290658/
https://pncaearouca.wordpress.com/
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                            Imagem: Cartaz divulgação de atividades do AE de Arouca 
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Créditos fotográficos: Equipa PNC/ Arouca 
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MÍUDOS, A VIDA ÀS MÃOS CHEIAS – A INFÂNCIA DO NEO-REALISMO PORTUGUÊS EM V.F. de Xira 

 

A exposição “Miúdos, a vida às mãos cheias – A infância do Neo-Realismo português” inaugurou no 

passado dia 14 de dezembro e decorre até 30 de setembro de 2018, com curadoria de Carina Infante 

do Carmo e Violante F. Magalhães. Lê-se na divulgação do evento que “O tópico da infância é uma 

das dimensões mais significativas da construção da contra-hegemonia cultural do Neo-Realismo à 

política salazarista. Para os 

neo-realistas, a criança é um 

dos ícones da esperança, da 

emancipação social e da 

potência transformadora de 

futuro. O recurso à infância 

nas figurações artísticas e 

literárias combina o ensejo 

de denúncia com uma 

dimensão pícara e, 

fundamentalmente, lírica 

(…) É esta a história que 

pretendemos contar na 

exposição (…) ”, referem as 

Curadoras Carina Carmo e 

Violante Magalhães. 

Para além da exposição, o 

ciclo contempla uma 

extensa programação 

complementar de atividades 

em torno dos conteúdos do 

projeto que inclui colóquios, palestras, mesas- redondas e um ciclo de cinema, realizado em 

colaboração com o PNC, que exibe em 10 de janeiro o filme de Vittorio de Sica, Ladrões de Bicicletas. 

Para mais informações, consulte: http://www.museudoneorealismo.pt/frontoffice/pages/1367?event_id=9609  

 

 

 

http://www.museudoneorealismo.pt/frontoffice/pages/1367?event_id=9609
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PRÓXIMAS SESSÕES DE «O CINEMA ESTÁ À TUA ESPERA» - MÊS DE JANEIRO 

                                                

 Divulgamos o mapa com as sessões agendadas e confirmadas com as escolas para o mês de 

janeiro, no âmbito do dispositivo “O Cinema está à tua espera”.  

 

Todas a sessões de cinema do PNC são organizadas pela Direção-Geral da Educação (DGE), pelo Instituto do 

Cinema e do Audiovisual (ICA) e pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema. 

 

A todas as equipas do PNC a nível de escola, solicitamos que enviem para o endereço pnc@dge.mec.pt  imagens e 

outros documentos que possam servir para divulgarmos as vossas atividades. 

O nosso obrigado a todos! 
 
 

                       A Equipa   

 

 

 

JANEIRO LOCAIS DE EXIBIÇÃO/FILMES 

09  
CINEMAS NOS, FARO 
História Trágica com Final Feliz, Regina Pessoa 
Adeus, Pai, Luís Filipe Rocha 

09 A 17 
SESSÃO EM AUDITÓRIO ESCOLAR, BARCELOS 
Com Quase Nada, Margarida Cardoso e Carlos Barroco 

09 a 23 
 

SESSÃO EM AUDITÓRIO ESCOLAR, BAIXA-CHIADO, LISBOA 
As Coisas Lá de Casa, José Miguel Ribeiro 

10  
CINEMAS NOS, FARO 
História Trágica com Final Feliz, Regina Pessoa 
Adeus, Pai, Luís Filipe Rocha 

10 
MUSEU DO NEO-REALISMO, VILA FRANCA DE XIRA 
2 sessões - manhã e tarde 
Ladrões de Bicicletas, Vittorio de Sica 

16 
CINEMAS NOS, VASCO DA GAMA, LISBOA 
Estória do Gato e da Lua, Pedro Serrazina 
O Garoto de Charlot, Ch. Chaplin 

22 
CINEMAS NOS  - ALMA, COIMBRA 
O Grande Ditador, Ch. Chaplin 

25 
SESSÃO EM AUDITÓRIO ESCOLAR, CARNAXIDE 
Adeus, Pai, Luís Filipe Rocha 

26  
CINECLUBE DO PORTO 
O Grande Ditador, Ch. Chaplin 

30 
CINETEATRO ACADEMIA ALMADENSE 
Alda e Maria, Por Aqui tudo bem, Pocas Pascoal 

30 
CINETEATRO DE TORRES VEDRAS 
Estória do Gato e da Lua (P. Serrazina), Os Salteadores (Abi Feijó), A Suspeita (José M. 
Ribeiro), História Trágica com Final Feliz (Regina Pessoa) 

31 
AUDITÓRIO MUNICIPAL DE GAIA 
Na Escola (Jorge Cramez), Gambozinos (João Nicolau), Entrecampos (João Rosas) e Rei 
Inútil (Telmo Churro) 


