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Resumo
O filme enfatiza o uso da imagem como transmissora de conhecimento, deste
modo, a sua utilização em aula de História permite aos alunos vivenciarem acontecimentos, ações e personalidades do passado. O uso de imagens através de filmes fomenta a
transmissão de conhecimento, sendo que a sua utilização em aula de História permite aos
alunos vivenciarem acontecimentos, ações e personalidades do passado. Essa representação não é feita somente pelo uso do género cinematográfico histórico, mas transcende
todos os géneros produzidos por esta arte.
O papel do professor é importante, na medida em que este fomenta o filme em
aula como produtor de conhecimento por parte dos alunos. Este agente transmissor de
conhecimento deve ter em consideração que este recurso é composto por ações e personalidades que são verídicas ou ficcionadas e, para tal, é dever do professor mobilizar o
aluno para que detete esses elementos. O uso do filme nas aulas de História deve ser tido
como a utilização de outro documento na disciplina, isto é, deve ser questionado, analisado, problematizado e apresentar conclusões que devem ir ao encontro dos objetivos
pelo qual um determinado filme foi utilizado. Esse processo é importante para que o aluno
não interprete este recurso didático como uma diversão durante o tempo de aula. À semelhança de outros recursos didáticos, o filme possui potencialidades, mas, também, limitações.
O presente estudo tenciona colocar em prática este recurso didático nas aulas de
História B, analisando os aspetos positivos no que concerne ao seu uso, bem como os
aspetos negativos que estão na base da utilização da cinematografia como recurso didático
na disciplina de História.

Palavras-chave: Cinema, História, recurso didático
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Abstract
The use of film as a teaching resource in the discipline of History is recognized
by several authors, as well as the teachers. The use of images through films promotes the
transmission of knowledge, and its use in History classes allows students to experience
events, actions and personalities from the past. This representation is not only made by
the use of the historical cinematographic genre, but transcends all genres produced by this
art.
The teacher's role is important, as he promotes the film in class as a producer of
knowledge on the part of the students. This transmitter agent of knowledge must be aware
that this feature is made up of actions and personalities that are true or fictional and, for
that, it is the duty of the teacher to mobilize the student to detect these elements. The use
of film in History classes must be seen as the use of another document in the discipline,
that is, it must be questioned, analysed, problematized and present conclusions to meet
the objectives for which a particular film was used. This process is important so that the
student does not interpret this teaching resource as fun time during class. Like other teaching resources, the film has potential, but also limitations.
The present study intends to put this didactic resource into practice in History B
classes, analysing the positive aspects regarding its use, as well as the negative aspects
that underlie the use of cinematography as a didactic resource in the History discipline.

Keywords: Cinema, History, didactic resource
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Introdução
Num mundo onde a imagem é o foco da sociedade contemporânea, quer parada
ou em movimento, cabe pensar na necessidade e na sua importância para a captação e
identificação de algo que esta quer transmitir. A sua utilização em sala de aula é cada vez
mais importante para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A sala de aula, durante muitos anos, foi tida como um espaço de transmissão de conhecimento apenas por
parte do professor, com recurso a um manual e a uma ardósia. Todavia, com o evoluir
dos tempos, estes recursos utilizados em aula têm vindo a ser alterados com a inovação
tecnológica nas escolas, verificando-se a utilização de diversos equipamentos, como os
acetatos, retroprojetores e computadores, bem como o aproveitamento de diferentes programas, tais como o Word, PowerPoint, Prezi, entre outros. Estas inovações têm contribuído para uma nova mudança de mentalidade no que concerne à relação professor/aluno
e às suas posições em espaço de aula, isto é, o professor deixa de ser transmissor de conhecimento e o aluno recetor e ambos assumem, em aula, uma postura de transmissores
e recetores de conhecimento.
O recurso a fontes históricas permite ao aluno uma maior veracidade e proximidade com a História do passado. O professor deve diversificar as fontes e dinamizar a
prática de ensino, para espoletar no aluno um debate de múltiplas visões, de modo a tornar
o aluno crítico, capaz de análises e reflexões. O recurso a atividades práticas em aula
proporciona uma melhor relação entre ensino e aprendizagem. Neste seguimento, o professor utiliza a imagem parada e a imagem em movimento. A relação da História com o
cinema é já de longa data, todavia, a utilização didática do cinema nas aulas de História
acontece há poucas décadas. Com a evolução da sétima arte, implementa-se o filme de
ficção como recurso didático, sendo importante porque deve relacionar-se com conteúdos
da História, visando no aluno a atenção ao que está a ver, para que possa ser crítico e
formar opinião. No entanto, é de referir que o uso dos filmes em ambiente escolar ainda
é tido como passatempo e ocupação da carga não letiva. É neste seguimento que o presente estudo se dedica a abordar a importância do filme para a aprendizagem de História.
O cinema tem mostrado potencialidades que têm sido reconhecidas pelos grandes
apreciadores e especialistas do mesmo. A sua utilização correta enquanto ferramenta pode
apresentar-se bastante promissora e proporcionar uma quebra na rotina didática de aulas
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expositivas e centradas no manual. O recurso a um filme em aula não substitui as explicações do processo de ensino pelo professor, o filme deve ser tido e considerado como
um complemento, devendo ser introduzido e contextualizado aos alunos, à semelhança
de qualquer outro documento. Os filmes transmitem mensagens que traduzem valores
culturais, sociais e ideológicos de uma sociedade de uma determinada época, assim sendo,
este é um instrumento que permite o estímulo do conhecimento da cultura geral, tornandose, deste modo, uma ferramenta de apoio fundamental para a compreensão das representações da realidade social em diferentes momentos históricos, bem como a contextualização e análise de conteúdos. Em suma, a produção fílmica é um recurso para produzir
leituras sobre o passado e construção do saber por parte dos alunos, à semelhança da
pintura, do desenho, o cinema também é uma forma de representar a realidade.
O ponto de partida deste trabalho de investigação pauta-se pela pergunta: De que
forma a sétima arte contribui para a construção do conhecimento histórico dos alunos?
Neste seguimento, o estudo persegue os seguintes objetivos:
a) Compreender a importância da sétima arte;
b) Avaliar a importância da utilização do cinema enquanto recurso didático da disciplina de História;
c) Validar as potencialidades e limitações deste recurso;
d) Reconhecer a importância do filme para a aprendizagem da disciplina de História
B do Ensino Secundário;
e) Avaliar a sua utilização e funcionalidade.

O presente relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte,
dedicada ao enquadramento teórico relativo ao tema que me propus trabalhar, possui um
primeiro capítulo, intitulado Cinema e o Ensino da História. Este capítulo encontra-se
dividido em duas partes: a utilização do filme enquanto recurso didático na disciplina de
História – limitações e potencialidades, que aponta as vantagens e desvantagens do uso
do filme enquanto recurso didático na disciplina de História. O segundo subcapítulo, intitulado O professor de História e o uso do cinema nas suas aulas, propõe avaliar a posição do professor face à utilização deste recurso nas suas aulas. Para o efeito, foi realizado
um levantamento bibliográfico sobre o tema, bem como um questionário aos docentes do
grupo 400 da Escola Secundária Domingos Rebelo. O segundo capítulo, intitulado Ci-
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nema como currículo, encontra-se dividido em quatro partes. No primeiro ponto será analisado o Plano Nacional de Cinema, no segundo o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, no terceiro o Programa de História B do Ensino Secundário, visando
em ambos as propostas de filmes apresentadas por estes dois documentos e no quarto as
Aprendizagens Essenciais.
A segunda parte do relatório debruça-se sobre o estudo de caso, realizado durante o
estágio pedagógico realizado na Escola Secundária Domingos Rebelo, aos alunos do 10.º
ano, das turmas E e H, do Curso de Ciências e Tecnologia e do Curso de Ciências Socioeconómicas, respetivamente, com o visionamento de dois filmes – To Kill a King (Morte
ao rei) de Mike Barker e Modern Times (Tempos Modernos) de Charlie Chaplin – utilizados em aulas lecionadas durante o ano letivo 2019/2020.
Para a realização deste relatório foi necessário fazer um levantamento bibliográfico,
onde será tida uma análise e reflexão das obras analisada. Em segundo, recorrerei à aplicação de questionários, quer aos alunos, quer aos professores, com o objetivo de compreender a importância do cinema nas aulas de História.
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1. O Cinema e o Ensino de História
1.1. ................................................. O Filme na disciplina de
História: limitações e potencialidades
Desde a introdução da disciplina de História no currículo dos alunos que muitas
têm sido as alterações produzidas ao longo dos tempos. Essas alterações visam criar no
aluno uma consciência histórica para que possa relacionar várias vertentes.

A produção do conhecimento histórico é constituída a partir de documentos que visam completar a diversidade das experiências sociais, culturais e políticas dos sujeitos e suas relações.
Ao comparar documentos, validar, refutar ou contemplar a produção historiográfica existente
(SANTANA, s.d.: 5).

Num ensino tradicional, o aluno é apenas recetor, preocupando-se em decorar conteúdos e os documentos apenas servem para comprovar o seu estudo. No ensino moderno,
ou atual, a introdução do aluno no método de ensino é importante e fundamental, por se
proporcionar um ensino reflexivo e dinâmico, permitindo que o aluno possa compreender
historicamente a realidade em que ele vive (SANTOS, s.d.: 3). Segundo Schmidt, “ensinar história passa a ser, então, dar condições para que o aluno possa participar do processo de fazer, do construir a História” (SANTOS, s.d.: 2). Assim, o espaço escolar deixa
de se dedicar apenas à transmissão de saber e passa a ser um lugar onde são estabelecidas
relações entre interlocutores, tendo em vista a construção de saber.
Segundo Schimdt e Cainelli, “[...] a relação entre professor, aluno e conhecimento
seja interativa, uma relação em que o trabalho com os conteúdos e o prazer de aprender
poderão ajudar aluno e professor a pensar historicamente [...]” (SANTANA, s.d.: 6). É
neste sentido que utilizar fontes, metodologias e novas linguagens é uma necessidade
premente.
Os alunos possuem dificuldades em compreender determinados conteúdos da disciplina de História; para além disso, o desinteresse pela disciplina e a ausência de diálogos
que permitem uma discussão histórica afetam este processo. O facto de o aluno possuir
um leque variadíssimo de recursos que permitem a sua aprendizagem, quer seja pela internet, televisão, música, teatro e cinema, faz com que o professor deva pensar em novas
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metodologias para ensinar História, de modo a despertar um maior interesse e a apropriação do conhecimento histórico. Para isso, o professor deve aliar-se à prática diversificada
e à tecnologia de modo a conduzir a uma aprendizagem mais eficiente.
O cinema utiliza o potencial da imagem em movimento e o uso do filme nas aulas
permite reflexões sobre o conhecimento histórico, um conhecimento prazeroso e participativo, trazendo aos alunos um olhar diferente em relação aos filmes e à própria História.
Deste modo, o cinema contribui para auxiliar na compreensão da disciplina de História e
serve como suporte na construção do pensamento crítico, permitindo desenvolver uma
educação desapegada de memorização e próxima da reflexão e da problematização. Para
isso, é necessário desenvolver com os alunos problemas, questões que permitam desenvolver aprendizagens (SOUZA & SOARES, 2013: 5). “O uso do filme como documento
histórico e como recurso didático no ensino de História é de grande importância, pois
não podemos entender a história da sociedade humana a partir do século XX sem conhecer o cinema por ela produzido” (MEIRELLES, 2004: 3).
Deste modo, o cinema surge como uma linguagem atual que permite sonhar, emocionar e vivenciar histórias que conjugam a diversão e o ensino. Marc Ferro, citado por
Daniel Chaves e Josenilda Mesquita, defende que o cinema pode ser mais eficaz do que
uma imagem de uma determinada época, visto que o filme atua como um agente histórico
e é um instrumento que deixa marcas na sociedade pela qual é exibido (CHAVES &
MESQUITA, 2018: 5). Vários autores atribuem a Marc Ferro e Sorlin, na década de 1960,
o início da discussão do filme como fonte histórica e documento de pesquisa e de reflexão
epistemológica, considerando-se que “o cinema pode ser abordado como uma das linguagens do saber histórico, sendo utilizado na contextualização dos conteúdos estudados, levando os alunos a uma análise mais criteriosa e questionadora” (SANTANA, s.d.:
7).
Para tal, a preparação prévia do professor é fundamental. Polyana Souza e Valter
Soares, no seu artigo Cinema e ensino de História, mencionam três pontos importantes
para o professor quando utiliza esse tipo de recurso, de modo a garantir o seu melhor
aproveitamento, sendo o primeiro destinado à observação dos aspetos da produção – financiamento, período histórico que foi produzido, possíveis alterações realizadas – e o
público a que se destina. Em segundo, analisar os conteúdos implícitos (ações nas entrelinhas, ocultações e dissimulações) e explícitos (falas, gestos, entre outros). Em terceiro
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lugar, estabelecer a relação entre conteúdo fílmico e o assunto abordado na aula de História. O professor deve ter em consideração o facto de o filme ser produzido para fins de
entretenimento; por isso, no que respeita ao rigor científico pode conter lacunas. Deste
modo, o docente deve estudar o filme, bem como o propósito pelo qual o quer utilizar. Se
um filme não desenvolver no aluno a sua consciência histórica e não contribuir para a sua
formação enquanto cidadão crítico e formador de opinião, de nada serve a sua utilização
em contexto de aula (LUCHETTI e AMARO, 2014: 4). Antes da projeção do filme, o
aluno deve ser inserido no contexto que o filme aborda e deve conhecer a ficha técnica.
A utilização do filme não obedece a receitas específicas, não havendo fórmulas que ditem
o modo de rentabilização do recurso em sala de aula.
No entanto, Tiago Reigada, na tese de doutoramento intitulada Ensinar com a sétima arte: o espaço do cinema na didática da História, identifica procedimentos que devem ser tidos em consideração: a preparação do professor deve ser segura e acompanhada
de uma planificação da aula; deve visualizar com antecedência o filme para analisá-lo de
modo a posteriormente orientar, sem condicionar, o aluno; deve estar aberto ao conhecimento e opinião dos alunos sobre o assunto, realizando-se uma partilha mútua e deve
adotar estratégias que façam com que o aluno não veja o filme apenas como entretenimento. Para tal, deve recorrer a ferramentas pedagógicas para exploração do recurso. Por
sua vez, Mary Lankford, citada por Tiago Regada, define três momentos nos guiões: momento de pré-visualização, em que se devem definir objetivos históricos específicos (o
professor deve introduzir o filme, mostrando os objetivos, relações com os conteúdos do
currículo, discutir o contexto e ler as críticas); o momento durante a visualização deve
incentivar os alunos a tirarem apontamentos e a estarem atentos ao conteúdo; no momento após a visualização segue-se a avaliação por meio de debate ou testes, fichas de
trabalho ou redação crítica sobre o conteúdo do filme (REIGADA, 2013: 75). Deste
modo, “oferece ao aluno uma fonte rica, inovadora, diversificada, motivadora e com
amplas formas de rentabilização” (REIGADA, 2013: 76-77). Ricardo Santos, na tese de
mestrado intitulada “A câmara na escola” – o cinema/documentário como ferramenta
didática, acrescenta a ideia de que o filme pode ser usado como ponto de partida, contraponto, aprofundamento, síntese ou tese. Acrescenta à teoria anteriormente abordada por
Reigada que o professor deve preparar toda a logística, verificando a sala de aula, no que
respeita aos equipamentos e organização da sala, tendo em vista a melhor posição do
aluno em relação ao ecrã.
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“O professor deve fazer uma ponte entre emoção e razão” (SILVA & CAINELLI,
2018: 13), para que o aluno, além dos portões da escola, possa interpretar filmes, abolindo
a ideia de que o cinema apenas serve para o entretenimento e ilustração de conteúdos.
Deste modo, proporciona que a aprendizagem da História seja prática e útil à vida dos
alunos (SILVA & CAINELLI, 2018: 13).
Em conclusão, a utilização do cinema em contexto escolar não é apenas do nosso
tempo, mas o acesso cada vez maior às tecnologias e a variados conteúdos é que está a
atingir dimensões impensáveis, tendo grande impacto nas camadas mais jovens, que cada
vez mais cedo contactam com essa realidade, sendo cada vez mais indispensável o uso do
cinema em contexto de sala de aula (CARDOSO, 2018: 25).
A utilização do filme, como defendem vários autores, conjuga duas vertentes: entretenimento e conhecimento. David Griffith, no início do século XX, afirmava “chegará
um momento em que as crianças nas escolas se lhes ensinará tudo através do filme.
Nunca mais se verão obrigados a ler livros de História” (REIGADA, 2013: 62). Essa
afirmação assenta nas potencialidades que o filme possui, na medida em que reconstitui
o passado tornando-o realista. O filme deve ser entendido como um ponto de partida para
conteúdos que vão ser ou foram estudados. É preciso ter em consideração, que embora os
alunos tenham acesso aos filmes, é preciso ensinar-lhes ferramentas de análise, para que
compreendam e aproveitem o que observaram.
No seu domínio visual, este recurso promove a sensação de rutura entre passado e
o presente Segundo Hobsbawm, citado por Luchetti e Amaro no artigo A utilização de
filmes nas aulas de História, o recurso ao cinema aumenta a interação com o conhecimento histórico, exercitando a capacidade de fazer interpretações. Deste modo, o filme
deve proporcionar a aprendizagem, despertar interesse pela análise, reflexão e crítica, fazer interação entre a escola e o mundo, contextualizar processos históricos, estabelecer
relações com conteúdos e realizar a ponte entre o real e o imaginário.
Através do filme podemos observar personagens, distribuição de papéis sociais, esquemas culturais que identificam lugares na sociedade e a distribuição da mesma, bem
como as suas relações, relata lutas e enredos e mostra diversos lugares, factos, eventos,
relações entre campo e cidade, rico ou pobre... Para além destes aspetos visíveis, permite
ao espectador identificar-se com as emoções, reflexões, rejeições e simpatias pelo que vê
e é nesta perspetiva que em sala de aula deve ser comentado, analisado e questionado
quer por professores, quer por alunos (MEIRELLES, 2004: 78).
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Uma potencialidade do filme é ser utilizado como motivação para os alunos e pode
servir para mostrar uma realidade física com a qual se vai identificar e relacionar conhecimento (REIGADA, 2013: 64). “Assim, ao considerar a exibição de um filme em aula,
o professor deve equacionar a dimensão dramática do mesmo e adequar estratégias didáticas a aplicar, para dessa forma aproveitar o seu potencial” (REIGADA, 2013: 65).
Reigada afirma que no seu potencial não deve ser tida apenas a ação, devendo ter-se em
consideração as emoções que transmitem, de modo a não afetar a consciência psicológica
dos alunos e valores.
O recurso ao filme pode enriquecer culturalmente os alunos, na medida em que,
permite uma aprendizagem multidisciplinar que ultrapassa o conhecimento histórico interferindo no crescimento intelectual e formação enquanto cidadão dos alunos, deste
modo, o filme potencializa um aluno ativo, interrogativo e crítico perante tudo o que observa (REIGADA, 2013: 71).
O filme enquanto recurso pode ser complementado com fontes e documentos que
sirvam para o aluno estabelecer relações, despertando no discente o espírito de observação e análise.
A visualização do filme e as atividades desenvolvidas em aula para exploração deste
recurso potencializam a condição psicológica do aluno, na medida em que desenvolve
capacidades visuais e auditivas para a transmissão de conhecimento, mostrando-se poderoso tanto para aprender, como para ensinar, permitindo desenvolver no aluno capacidades de comunicar, influenciar e informar (SANTOS, s.d.: 32).
Segundo Brown e Lewis e Harcleroad (SANTOS, s.d.: 30), o filme comunica diretamente com a mente, através da visão e da audição; ultrapassa barreiras intelectuais,
reduzindo a dependência das palavras, criando condições para a captura de um novo vocabulário; quebram barreiras de espaço e tempo, levando o espectador para o passado,
presente ou futuro, estimulando a imaginação; mostram acontecimentos em tempo real e
em tempo modificado; recriam eventos do passado ou marcos importantes e promove a
visualização em conjunto e o debate de ideias acerca de conteúdos visualizados, possuindo uma capacidade única para mostrar, explicar denunciar e comunicar factos, ações,
atitudes e abstrações do comportamento humano.
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Com o avanço tecnológico, o filme vigora entre os recursos a utilizar pelos professores, pelo seu fácil acesso, flexibilização, informação e permite paragens durante a sua
visualização (SANTOS, s.d.: 33).
Possibilita discussões sobre a forma como o passado está a ser narrado, de questões
contemporâneas e refletir sobre o passado de modo a resgatar temáticas para a atualidade,
permitindo transportar o passado para o presente, desenvolvendo no aluno o espírito crítico (KLEINE, 2016: 22).
O recurso a determinados elementos culturais nem sempre é fácil, pois implica alguns condicionalismos. O uso do cinema apresenta diversas potencialidades, mas também
limitações, nomeadamente, a nível da logística, uma vez que necessita de equipamentos
e materiais para que o aluno possa visualizar o filme e, em várias escolas, o apetrechamento de equipamentos é debilitado, chegando em alguns casos à inexistência ou ineficácia dos materiais. Outro aspeto é o tempo das aulas em relação à duração de cada filme
(SILVA &CAINELLI, 2018: 11-12).
O filme peca pelo facto de a grande maioria não ser concebida para efeitos pedagógicos, por este motivo nunca pode ser o centro do conhecimento, devendo ser tido como
um recurso atual que facilita a compreensão de determinados conteúdos por parte dos
alunos (REIGADA, 2013: 77). Neste sentido, o filme falha pela possibilidade de o aluno
tomar como verdadeiras todas as ações, lugares e personagens que são mostrados e representados no filme. O papel do professor é muito importante, porque a ele cabe a ação de
elucidar o aluno para o facto de no filme, possivelmente, conter conteúdos verídicos, mas
também conter elementos ficcionados.
A utilização do filme na aula pode ser limitada face ao modo como é encarado pela
comunidade escolar, bem como pelos encarregados de educação, uma vez que, “as temáticas de muitos filmes podem levantar polémicas acerca de questões sensíveis sobre a
sociedade – como a religião, a política ou a sexualidade” (REIGADA, 2013: 31).
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1.2. ................................................. O professor de História e o uso
do cinema nas suas aulas
A produção de um filme tem por base, na maioria das vezes, a venda de bilhetes.
Quando tem muita audiência, a sua divulgação tem maior afluência até chegar aos alunos.
Embora o interesse da produção seja o lucro, a verdade é que, muitas vezes, o palco das
cenas é de cariz histórico (Reigada, 2013: 19). Deste modo, “nós professores não podemos fechar os olhos, vivendo o passado [...]. Devemos inclusive utilizar novos recursos,
entre eles o cinema, como uma forma de despertar o interesse e a participação dos alunos
com algo que faz parte do dia-a-dia” (SANTANA, s.d.: 12). É importante o papel do
professor de História, pois a sua profissão não serve apenas para lembrar o passado, mas
questioná-lo, interpretá-lo, desconstruí-lo e colocá-lo em crise.
Para a elaboração deste capítulo, decidimos aplicar um questionário aos professores de História, do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário, da Escola Secundária Domingos
Rebelo e que teve como objetivo compreender as suas opiniões relativamente ao filme
enquanto recurso didático da disciplina, bem como a utilização nas suas aulas. O questionário foi aplicado via do formulário do Google, destinado aos 14 docentes de História
da escola. Após um período de tempo limitado, as respostas foram colhidas, somando um
total de seis respostas, sendo que cinco são docentes do género feminino e um do género
masculino.

Gráfico 1 – Distribuição por género dos professores de História da Escola Secundária
Domingos Rebelo

17%
Masculino
Feminino
83%

Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo
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Dos professores que responderam ao questionário, os seis são docentes no Ensino
Secundário e dois acumularam a docência no 3.º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo de
2019/2020.

Gráfico 2 – Distribuição dos professores pelo 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino
Secundário.
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

Quando questionados se gostavam de cinema, cinco professores responderam sim
e um optou pela opção “Não sabe/Não responde”.

Gráfico 3 – Gosto dos professores de História da Escola Secundária Domingos
Rebelo em relação ao cinema.
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

Na indicação da frequência com que utilizavam filmes nas suas aulas, 50% dos
professores da escola em estudo, indicaram que utilizam o filme “algumas vezes”, 33%
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utilizam “raramente” e 17% utilizam “muitas vezes”, as opções “nunca” e “sempre” não
foram selecionadas pelos inquiridos.

Gráfico 4 – Frequência de utilização do recurso cinematográfico pelos docentes da Escola
Secundária Domingos Rebelo
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

Os professores de História da escola responderam que preferiam “filmes históricos,
ficando em segundo lugar os “documentários”, em terceiro lugar, filme “musical” e “romance”, “ação”, “comédia”, “drama” e “ficção científica” e, por último, ficaram “aventura” e “terror”.

Gráfico 5 – Preferências dos géneros cinematográfico dos professores da Escola Secundária Domingos Rebelo
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

Quando questionados sobre o uso do filme no contexto de aula para fins lúdicos
ou de aprendizagem, todos os inquiridos selecionaram a opção “aprendizagem”
O grande desafio dos professores ao utilizar o cinema nas suas aulas não é apenas
explorar a imagem do filme e o que ele ilustra, mas é extrair todas as possibilidades,
mensagens implícitas ou explicitas, como valores culturais, sociais e ideológicas de uma
sociedade, em determinadas épocas e suas consequências (SANTANA, s.d.: 7). Para o
efeito, utilizar um filme nas aulas de História exige muito mais do que escolher um filme
para trabalhar um determinado assunto, é necessário questionar o recurso, como se questiona qualquer documento (RANZI, 1998: 1).
É necessário ter em consideração que o filme deve proporcionar uma análise da
realidade e nunca devem ser vistos como representantes fiéis de factos e acontecimentos
(LUCHETTI & AMARO, 2014: 5). É indispensável uma construção histórica que deve
ser considerada pela forma como constrói a narrativa histórica, a partir de evidências ou
interpretações, descodificando o passado que é transmitido e focar-se sobre o modo como
são abordadas as questões que trata.
Serlei Ranzi, no artigo Cinema e aprendizagem em História, nota que os professores usam o filme como memorização e motivação pelo atrativo da imagem em movimento e como forma de trabalhar um determinado conhecimento explícito. Todavia, o
problema dos docentes ao recorrer a este tipo de recurso prende-se com o tempo de aula
que é escasso e pela insuficiência e inadequação dos filmes em determinados conteúdos.
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Tiago Reigada elenca um conjunto de quatro passos que o professor deve seguir:
primeiro, preparar a visualização do filme que compreenda a realização de um conjunto
de atividades que permite saber as ideias tácitas dos alunos; segundo, analisar as questões
técnicas; terceiro, análise de conteúdos – aspeto histórico tendo em vista a veracidade e a
relação com a realidade; em quarto, deve refletir entre passado e presente e a existência
de recursos de apoio complementares. António Oliveira, Fátima Araújo e Luiz Albuquerque, no artigo Ensino de História e a linguagem fílmica: possibilidades e limites, defendem que os professores devem conhecer as possibilidades técnicas da escola para o trabalho com o filme, assistir ao filme antes de apresentá-lo e recomendá-lo à turma, ter em
consideração que o autor/diretor do filme faz um recorte de um determinado acontecimento e apresenta-o sob o formato de filme, deve refletir sobre as formas de narrativa
utilizado no recurso, exibir o filme depois de iniciar o estudo de um determinado conteúdo. Este último tópico é criticável por alguns autores, que defendem o potencial do filme
quer como motivação de uma aula, quer como conclusão de um novo conteúdo.
No que concerne à opinião do público inquirido, o filme é utilizado como introdução a um novo conteúdo e como conclusão.

Gráfico 6 – Modo como os professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo utilizam o recurso cinematográfico
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

Segundo Morán, um filme é desadequado quando é utilizado como “tapa-buraco”,
isto é, na ausência de um professor, projeta-se um filme. Tal ação faz com que, tal como
alguns autores defendem, os alunos interpretem o uso do filme na escola como diversão;
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“enrolação”, ou seja, sem nenhuma relação com a aula. O professor deslumbrado com a
sua excessiva utilização peca pela importância e pelo impacto que terá por parte dos discentes; a apresentação do filme sem qualquer análise faz com que se perca o seu potencial
didático e que o aluno assuma o conteúdo visualizado como algo inquestionável.
Após a preparação, o professor deve desenvolver um trabalho com os alunos, com
“a elaboração de uma ficha técnica contendo os dados básicos do filme, registro dos
elementos mais significativos percebidos no filme, relação dos aspetos mostrados no
filme como o conteúdo histórico em sala de aula e uma síntese da obra assistida” (OLIVEIRA, ARAÚJO & ALBUQUERQUE, 2020: 102)
Em conclusão, a utilização do filme em sala de aula é desafiadora para o professor
porque exige estudo e planeamento. Todavia, alguns professores mostram-se inseguros
no uso deste recurso didático, porque apresentam dificuldades em transformar o seu conteúdo em aprendizagem (REIGADA, 2013: 48).
Um problema que os docentes enfrentam deve-se à duração dos filmes para a quantidade de horas letivas que cada disciplina possui. Os docentes de História da Escola Secundária Domingos Rebelo apresentam como principal motivo o uso de apenas um excerto do filme, ao invés do filme na íntegra (gráfico 7), devido à reduzida carga horária
(gráfico 8). Um professor indicou a opção “outros”, para assinalar que não utiliza partes
do filme, porque a apresentação do filme na íntegra pode proporcionar ao aluno reflexões
globais. Deste modo, a envolvência de diversas disciplinas torna a análise do filme mais
interessante e pode ser utilizado como um elemento interdisciplinar. Deve-se apresentar
ao aluno não apenas a sinopse, como o objetivo principal para o visionamento do filme,
para que o sentido e intuito da aula não se perca, entender que o filme pode representar o
passado, mas com algum propósito para o presente e futuro – crítica a alguma situação
política, económica e social que se viveu ou que se vive. (MEIRELLES, 2004: 86).

Gráfico 7 – Frequência com que os professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo utilizam os filmes na íntegra e partes do filme
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

Gráfico 8 – Motivo pelo qual o professor de História da Escola Secundária Domingos
Rebelo utiliza apenas partes do filme em aula
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Fonte dos dados: Questionário realizado aos professores de História da Escola Secundária Domingos Rebelo

De entre os inquiridos, todos concordaram que a utilização do filme como recurso
didático na disciplina de História auxilia na aprendizagem e na consolidação dos conteúdos lecionados.
Por último, quando os professores foram questionados sobre se consideram útil a
utilização do filme como recurso didático da disciplina de História, todos responderam
afirmativamente.
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2. Cinema no currículo
2.1. ................................................. Plano Nacional de Cinema
O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa da Presidência do Conselho
de Ministros, através do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura e do Ministério da
Educação e Ciência, pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário1 e operacionalizado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), pela Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema e pela Direção-Geral da Educação (DGE).2 O
mesmo prevê um programa de literacia e divulgação de filmes nas escolas, garantindo
instrumentos essenciais, leitura e interpretação dos mesmos.
O Plano Nacional de Cinema surgiu em 2013 como um programa de governo que
promove a divulgação cinematográfica junto das unidades escolares. É um projeto que
tem como objetivo principal formar públicos escolares para o cinema, garantindo-lhes
conceitos básicos de interpretação e compreensão de filmes, bem como de audiovisuais.
Para além disso, tem por objetivo despertar o hábito de consumir cinema, bem como valorizá-lo enquanto arte, como forma de aquisição de conhecimento, expressão e comunicação estética, tendo em consideração o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória3. Defendendo-se que o cinema deve ser visto pelos alunos, tendo em vista a sensibilização como forma de arte e comunicação, mostrando que a sétima arte não possui apenas uma carga de entretenimento, uma vez que este potencializa os “[...] sentidos em
relação ao mundo das imagens e dos sons, e, desde esse primeiro contacto, parece-nos
importante que crianças e jovens experimentem e percebam que a arte do cinema incorpora métodos de criação próprios e possui uma linguagem específica que pode ser comentada, aprendida e praticada”4. O programa vê a escola como um espaço de educação

1

Conforme Despacho n.º 15377/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 26 de novembro de 2013.
2
https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema, [consultado a 27 de maio de 2020].
3
https://www.publico.pt/2019/11/05/publico-escola/noticia/plano-nacional-cinema-1892482, [consultado a
27 de maio de 2020].
4
https://www.publico.pt/2019/11/05/publico-escola/noticia/plano-nacional-cinema-1892482, [consultado a
27 de maio de 2020].
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cinematográfica e que deve ser reconfigurada para a inclusão, aquilo que o governo categoriza como uma respiração estética dentro da instituição educativa5. O recurso ao filme
estimula o encontro com a arte e enriquece a participação na vida cultural do cinema.
O PNC disponibiliza listas de filmes que funcionam como orientação junto das escolas que se inscrevem no projeto. A composição destas listas vai desde o ensino préescolar até ao 12.º ano de escolaridade, de modo a abranger crianças e jovens. Os cinemas
que compõem a lista do Plano Nacional de Cinema têm como objetivo refletir sobre os
assuntos que os alunos abordam desde a infância até à adolescência. “[O] cinema inventa
com elas formas de conhecer o mundo, valorizando-se a compreensão das opções estéticas e pessoais de cineastas, em função de contextos históricos e sociais diversificados
que apresentam crianças ou jovens como protagonistas”.6
Os professores, inseridos neste programa, devem dar a possibilidade de perceber
como o cinema pensa o mundo, como instaura e relaciona num só contexto. O plano promove sessões de cinema gratuitas que abrangem todos os distritos de Portugal Continental, Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, através do dispositivo O cinema está à tua espera, criado pelo PNC que conta na programação de cinema
com sessões gratuita em salas de cinema. A transmissão de filmes dá primazia às produções ou coproduções nacionais, todavia, não é excluído a exibição e seleção de filmes
estrangeiros.
A lista de filmes que compõem o Plano Nacional de Cinema para 2019-2020 é apresentada num documento de referência para garantir a viabilidade de operação por parte
das escolas7. A lista de filmes deve respeitar critérios de abrangência, completando diferentes categorias, géneros e cinematografias, tendo como propósito desenvolver a literacia cultural dos alunos de forma abrangente e diversificada; fornecer aos professores uma
linha orientadora que tem por base um conjunto diversificado de obras, mas que é igual a

5

https://www.publico.pt/2019/11/05/publico-escola/noticia/plano-nacional-cinema-1892482, [consultado a
27 de maio de 2020].
6
https://www.publico.pt/2019/11/05/publico-escola/noticia/plano-nacional-cinema-1892482, [consultado a
27 de maio de 2020].
7
Em anexo encontra-se a lista de filmes prevista pelo programa, para o Ensino Secundário, durante o ano
letivo 2019/2020.
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todas as escolas e não proíbe a visualização de outras obras fílmicas que existam no mercado; divulgar obras representativas de diversas fases da História do Cinema; possibilitar
o desenvolvimento da análise das potencialidades do cinema; constituir um plano de literacia fílmica, por isso a lista é renovada a cada ano letivo; permitir a interdisciplinaridade
e garantir a divulgação de obras de produção nacional e internacional.8
O Plano Nacional de Cinema possui entidades que colaboram na divulgação, investigação, ensino, produção, distribuição e exibição do cinema, para além destas, contribui
com “[...] entidades autárquicas, bibliotecas públicas, associações privadas sem fins lucrativos, cineclubes e outras entidades e/ou iniciativas públicas e privadas”9, com o objetivo de ensino-aprendizagem e a formação do público a que o programa abrange. O PNC
disponibiliza filmes em determinadas plataformas e canais de divulgação digitais, como
a Rádio Televisão Portuguesa, através da plataforma RTP Ensina, RTP Arquivos, RTP
Memória e RTP Play; a Cinemateca Digital é uma parceria com a Cinemateca Portuguesa
– Museu do Cinema e CinEd (programa de cooperação europeia dedicado à educação ao
cinema).10
A lista de filmes e audiovisuais é divulgada anualmente, tal como já foi referido, na
página da Direção-Geral da Educação. Esta lista é construída a partir de sugestões de
entidades relacionadas com o cinema. Para além desta lista geral, é distribuída uma lista
restrita que é disponibilizada apenas às escolas participantes no programa, composta pelos
objetivos da lista geral, mas com filmes disponibilizados às escolas pelo sistema de empréstimo.
As escolas que integram o PNC devem privilegiar a exibição de filmes em sala de
cinema, conceber planos de atividade que complementem a análise e visualização do que
observaram, planificar a visualização da obra por completo ou um excerto da mesma,
respeitando a faixa etária dos alunos. O PNC aconselha o professor a visualizar o filme
antes da apresentação à turma, de modo a que o trabalho a desenvolver pelo aluno seja
proveitoso. As listas possuem informações básicas sobre os filmes que devem ser acompanhadas sempre que o mesmo for utilizado. A lista de filmes está organizada de forma

8

https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema, [consultado a 27 de maio de 2020].
https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema, [consultado a 27 de maio de 2020].
10
https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema, [consultado a 27 de maio de 2020].
9
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cronológica e mediante cada ciclo; todavia, a mobilidade entre ciclos é possível, desde
que atendendo ao enquadramento do contexto em que se será utilizado e à faixa etária dos
alunos. A lista de filmes consta dos anexos deste estudo, sendo apresentada a lista de
filmes que se destinam ao Ensino Secundário.
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2.2. ................................................. Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória
O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) afirma-se como um
documento organizador do sistema educativo. Constitui uma matriz para o planeamento
e gestão curriculares, para a definição de estratégias, de metodologias e de procedimentos
pedagógicos e didáticos. O documento está organizado em princípios, visão, valores e
áreas de competência, visando o que se pretende que os jovens adquiram à saída da escolaridade obrigatória.
O PA prevê oito princípios orientadores:
(a) base humanista (aquisição de valores e saberes que permitirão a construção
de uma sociedade justa e centrada na dignidade humana e na sua ação),
(b) saber (desenvolver nos alunos a cultura científica para que possa compreender, tomar decisões e intervir sobre a realidade natural e social),
(c) aprendizagem (desenvolver a capacidade de aprender),
(d) inclusão (escolaridade obrigatória para todos),
(e) coerência e flexibilidade (garantir o acesso e participação do aluno no processo de formação permite uma ação educativa coerente e flexível),
(f) adaptabilidade e ousadia (adaptação a novos contextos e novas estruturas,
mobilizando competências para uma atualização continua),
(g) sustentabilidade (formar alunos para uma consciência de sustentabilidade,
sendo um dos maiores desafios de contemporânea)
(h) estabilidade (evoluir em diversas fases do saber e ter estabilidade para que
o sistema se adeque).

O programa prevê a formação de alunos, quer pela sua qualificação individual, mas
também enquanto cidadão. Para isso, o programa procura que o aluno

munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas
no seu dia-a-dia; livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o
rodeia; capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação; que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas
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Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do mundo; capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo,
com competência de trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação; apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal
e da sua intervenção social; que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade
democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta; que valorize o respeito
pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os
outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático; que rejeite todas as formas de
discriminação e de exclusão social.” (Perfil dos Alunos…, 2018: 15).

Para que esse sentido de cidadania se desenvolva entre os alunos, as escolas devem
desenvolver e colocar em prática valores como responsabilidade e integridade, excelência
e exigência, curiosidade, reflexão e inovação, cidadania e participação e, por último, liberdade.
Conjugando os conhecimentos, capacidades e atitudes dos alunos, estes três elementos interligam-se, procurando desenvolver determinadas áreas de competência essenciais à formação geral dos alunos. O quadro 1 sintetiza cada área de competência prevista
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as diversas capacidades.

Quadro 1 – Áreas de competências e capacidades, segundo o Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Áreas de Competências

Capacidades
- Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à
música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência.

Linguagens e textos

- Aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos
de comunicação, em ambientes analógico e digital.
- Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas
modalidades oral, escrita, visual e multimodal.
- Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e au-

Informação e comunicação

tónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade.
- Transformar a informação em conhecimento.
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- Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada
e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada ambiente.
- Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas.
Raciocínio e resolução de problemas

- Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas.
- Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de
conhecimento, usando recursos diversificados.
- Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada.
- Convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanís-

Pensamento crítico e pensamento criativo

tica, utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem
criticamente
- Prever e avaliar o impacto das suas decisões~
- Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal,
aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem.
- Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.
- Trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presen-

Relacionamento interpessoal

cialmente e em rede.
- Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar,
negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade
- Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos.
- Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas

Desenvolvimento pessoal e
autonomia

competências.
- Consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.
- Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia.

Bem-estar, saúde e ambiente

- Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na
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prática de exercício físico, na sexualidade e nas suas relações com o
ambiente e a sociedade.
- Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na
adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente.
- Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à construção
de um futuro sustentável.
- Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes
manifestações culturais.
- Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte.
Sensibilidade estética e artística

- Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes
tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos culturais.
- Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e na cultura das comunidades.
- Compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de cidadania.
- Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para
controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas.
- Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho

Saber científico, técnico e tec-

adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclu-

nológico

são fundamentada, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou
intenção expressa.
- Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes
contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes
físicos e digitais.
- Realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas, integradas nas diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço.

Consciência e domínio do
corpo

- Dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direccionalidade, afinamento percetivo e estruturação espacial e temporal).
- Ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo próprios e com
os outros uma relação harmoniosa e salutar.
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Com base nos princípios, valores e áreas de competência, o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória pretende alterar práticas pedagógicas e didáticas para
que se adeque globalmente a ação educativa às competências que se pretende desenvolver
nos alunos. Para o efeito, o programa apresenta ações para os professores, tais como:

abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas presentes
no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se
insere, recorrendo a materiais e recursos diversificados; organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, questionamento da realidade e integração de saberes; organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos
outros e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares; organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da informação
e comunicação; promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela,
atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base em valores; criar na escola espaços e tempos para que os
alunos intervenham livre e responsavelmente; valorizar, na avaliação das aprendizagens do
aluno, o trabalho de livre iniciativa, incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na
comunidade.” (Perfil dos Alunos…, 2018: 29)

O documento releva que a ação educativa tem por base uma formação especializada, que implica princípios e estratégias pedagógicas e didáticas, tendo em vista as
aprendizagens dos alunos.
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2.3. ................................................. Programa de História B no
Ensino Secundário
“A reestruturação dos cursos e planos de estudo do ensino secundário e a consequente reformulação dos programas de ensino ocorrem assim como resposta à necessidade enunciada,
obrigando a repensar o lugar das disciplinas nos planos de estudo e um modelo de escola
capaz de se assumir, também ela, como criadora de currículo” (MENDES et al., 2001: 3).

A disciplina de História, no Ensino Secundário, insere-se nos cursos de formação
específica, de Curso de Ciências Sociais e Humanas e de Ciências Socioeconómicas,
abrangendo três anos do ciclo de estudos, para o caso do primeiro curso e abrangendo
dois anos no ciclo de estudos para o caso de Ciências Socioeconómicas. Devido à diferenciação e especialização de cada curso, o programa de História B é mais compacto e
direcionado para conteúdos sociais e económicos.
Face às mudanças da História, pretende-se que os jovens nesta fase de ensino adquiram determinadas competências, uma vez que necessitam de bases sólidas para interpretarem a realidade social em que vivem e interagem, possuindo clareza em questões do
mundo, bem como na tomada de decisões. Segundo o documento, a História configurase como uma disciplina de eleição, tendo o objetivo de fazer compreender a vida do Homem em sociedade. A organização deste programa visa a criação do conhecimento histórico, através de dados obtidos por meio de pesquisa e da crítica de fontes, tendo em vista
um registo de problematizações e explicações. O fundamental é construir uma conceção
da disciplina “abrangente das diversas manifestações da vida das sociedades humanas,
sensível à interação entre o individual e o coletivo e à multiplicidade de fatores que, em
diversos tempos e espaços, se tornaram condicionantes daquilo que hoje somos” (MENDES et al., 2001: 4).
O facto de a disciplina de História B estar concentrada em dois anos de ensino
obriga a uma síntese de conteúdos, sem beliscar o objetivo da disciplina.
O programa apresenta quatro finalidades, visando

“promover o desenvolvimento de competências que permitam a problematização de relações
entre o passado e o presente e a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual; desenvolver a capacidade de reflexão, a sensibilidade e o juízo crítico, estimulando a produção e a
fruição de bens culturais; favorecer a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de
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valores, numa perspetiva humanista; desenvolver a consciência da cidadania e da necessidade
de intervenção crítica em diversos contextos e espaço” (MENDES et al., 2001: 6).

Como objetivos, o programa procura

desenvolver atitudes de curiosidade intelectual, de pesquisa e de problematização, face ao
saber adquirido e a novas situações; desenvolver a capacidade de autocrítica, de abertura à
mudança, de compreensão pela pluralidade de opiniões e pela diversidade de modelos civilizacionais; aprofundar a sensibilidade estética e a dimensão ética, clarificando opções pessoais; desenvolver hábitos de participação em atividades de grupo, assumindo iniciativas e estimulando a intervenção de outros; desenvolver a consciência dos problemas e valores nacionais, dos direitos e deveres democráticos e do respeito pelas minorias; interpretar o conteúdo
de fontes, utilizando técnicas e saberes adequados à respetiva tipologia; aplicar instrumentos
de análise das ciências sociais na construção do conhecimento histórico; formular hipóteses
explicativas de factos históricos; utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina;
desenvolver hábitos de organização do trabalho intelectual, utilizando diversos recursos e
metodologias; sistematizar conhecimentos e apresentá-los, utilizando diversas técnicas; identificar o conhecimento histórico como um estudo, cientificamente conduzido, do devir das
sociedades no tempo e no espaço; identificar os fatores que condicionam a relatividade do
conhecimento histórico; interpretar o diálogo passado-presente como um processo indispensável à compreensão das diferentes épocas, civilizações e comunidades; reconhecer a complementaridade das perspetivas diacrónicas e sincrónica, na análise histórica; reconhecer as
interações entre os diversos campos da história – económico, social, político, institucional,
cultural e de mentalidades – entre os diversos níveis de integração espacial, do local ao mundial e do central ao periférico, bem como entre os indivíduos e os grupos; compreender a
dinâmica histórica como um processo de continuidades, mudanças e ritmos de desenvolvimento condicionados por uma multiplicidade de fatores” (MENDES et al., 2001: 6).

A finalidade do documento e os seus objetivos pretendem que os alunos, após a
conclusão dos dois anos de estudos, tenham adquirido as seguintes competências: pesquisa de forma autónoma e planificada; análise de fontes; análise de textos historiográficos; situar no tempo e no espaço; identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da
ação de indivíduos e grupos; situar e caracterizar aspetos importantes da história de Portugal e do mundo; relacionar a história do seu país com as demais; mobilizar conteúdos
aprendidos de modo a formar as suas opiniões; elaborar comunicações; utilizar diversas
fontes de informação de modo a manifestar o seu espírito crítico; possuir responsabilidades em atividades individuais e em grupo, participando em dinâmicas de equipa; ser
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aberto para a interculturalidade e disponível para cada vez mais aprofundar e ampliar a
sua formação (MENDES et al., 2001: 7-8).
O programa do Curso de Ciências Socioeconómicas, no qual a disciplina de História
B se insere, decorre de uma análise da estrutura temática e cronológica, por dois motivos:
por um lado, o nível de exigência do ensino secundário não permite uma grande extensão
de conteúdos, tendo de ser uma seleção concisa; por outro lado, os alunos já adquiriram
uma visão geral de conteúdos no 3.º Ciclo do Ensino Básico, devendo no novo ciclo aprofundar determinados conteúdos. Para tal, foram selecionados três módulos para cada nível
de ensino, que visam o carácter do curso, bem como as formações no ensino superior.
A História de Portugal é encarada como o ponto principal, quer pela sua singularidade, quer pela sua articulação com a história europeia e mundial. O quadro abaixo mostra
a divisão dos módulos por cada nível de ensino.

Quadro 2 – Módulos da disciplina de História B, nos dois níveis de ensino
Ano de escolaridade

Módulo
1. Dinamismos económicos da europa nos séculos XVI a XVIII

10.º

2. Do antigo regime à afirmação do liberalismo
3. A civilização industrial - economia e sociedade; nacionalismos e choques imperialistas
4. Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do
século XX

11.º

5. Portugal e o mundo, da Segunda Guerra Mundial ao início da década de
80 – opções internas e contexto internacional
6. Alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual

Os objetivos previstos neste programa requerem o desenvolvimento de aprendizagens promotoras que visam a autonomia pessoal e intervenção crítica de uma coletividade. Para que tal seja concretizado, a aula deve ser um espaço aberto, privilegiando a
individualidade, bem como atividades em grupo. O professor deve ser o orientador do
ensino, proporcionando estratégias de aprendizagem que se adaptem aos alunos.
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A construção do programa de História B para os dois níveis de ensino possui conteúdos de aprofundamento, que pertencem a vertentes mais significativas de explorar e
tratar e pelo grau de relevância. São considerados conteúdos de aprofundamento os que
se centram em aspetos definidores da temática essencial do módulo, que se referem a
especificidades do processo de História de Portugal e que se revestem de uma dimensão
problematizadora. Os conteúdos estruturantes têm por base um conjunto de noções ou
conceitos específicos, de enquadramento geral, articulações com momentos ou fases da
História europeia e mundial e áreas que foram objeto de tratamento durante o ensino básico (MENDES et al., 2001: 16-17).
O quadro 3 apresenta os níveis de ensino, com os respetivos módulos e conteúdos.
Neste quadro, acrescentei os objetivos e número de aulas previsto pelo programa aqui
estudado.
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Quadro 3 – Módulos de ensino e seus objetivos11
Ano

Módulo

Conteúdos

Objetivos

Tempos letivos

1. Uma Europa a dois ritmos: predominância rural e dinamismo dos centros urbanos; as hesitações do crescimento.
- Perspetivar as relações que as sucessivas
áreas dominantes do capitalismo mercantil es2. A afirmação da fachada atlântica – Lisboa, Sevilha e An-

tabeleceram com áreas subordinadas.

tuérpia
2.1. Fortuna e fragilidade dos Impérios Ibéricos
Módulo 1 – Dinamis10.º Ano

mos económicos da Europa nos séculos XVI a
XVIII

- Salientar, como denominador comum, a ma- Precocidade de Portugal na formação de um império transoceânico: monopólio régio, nobreza de serviço e papel fulcral
dos mercadores; escassez de recursos humanos e de meios de

triz mercantilista do processo e o seu significado na eclosão do capitalismo industrial e fi-

28 Aulas

nanceiro.

pagamento.
- O acesso da Espanha à prata americana; atração dos meios
mercantis portugueses.

- Realçar a importância de Portugal no século
XVI e as políticas económicas adotadas ao

2.2. Condição periférica da Península e dimensão mundial das

longo dos séculos XVII e XVIII.

rotas transoceânicas; a articulação com o Norte da Europa.

11

MENDES et al., 2001: 21 a 29.
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3. O controlo do comércio mundial pelo norte da Europa - Vigor de Amesterdão; controlo do comércio europeu; constituição de uma rede de feitorias e de tráficos ultramarinos.
- Protecionismo e reforço das economias nacionais face ao dinamismo holandês.

4. A hegemonia económica britânica
4.1. O predomínio de um Estado territorial
- Condições do sucesso inglês e vitalidade da cidade de Londres. O arranque industrial.
- Bloqueio das indústrias europeias e norte-americanas; controlo da produção e do comércio asiáticos.
4.2. Portugal no contexto da ascensão económica da Inglaterra
- Recursos e organização das forças produtivas do Reino e do
Brasil pelo Estado - da crise comercial de finais do século
XVII às primeiras medidas do mercantilismo manufatureiro;
do tratado de Methuen à apropriação do ouro brasileiro pelo
mercado britânico.
- A política económica e social pombalina; a prosperidade comercial de finais de século XVIII.
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1. O Antigo Regime: estratificação social e poder absoluto
- A geografia do poder nos séculos XVII e XVIII: os Estados
de regime absoluto; os Estados de regime parlamentar.
- A sociedade de ordens: uma estratificação assente no privilégio e garantida pelo absolutismo régio de direito divino.
- Salientar o esgotamento do modelo político e
social de Antigo Regime face à evolução ma2. A crítica da monarquia absoluta e as origens da ideologia

terial e mental das sociedades cujo estudo se

liberal

iniciou no módulo anterior.

- A recusa do absolutismo e os novos princípios de organizaMódulo 2 – Do antigo
regime à afirmação do

ção social em Inglaterra: valor do indivíduo, livre iniciativa,

- Analisar, como exemplo de um processo de

tolerância, separação dos poderes.

implantação do liberalismo, o caso português

- O iluminismo: a apologia da razão; o primado da ciência

na primeira metade do século XIX.

3. As revoluções liberais e a rutura com o Antigo Regime

- Relevar, das revoluções liberais, a aquisição

liberalismo

28 Aulas

de conceitos e de instrumentos definidores da
3.1. A geografia dos movimentos revolucionários, de finais do

vida política contemporânea.

século XVIII a meados do século XIX: precocidade americana e francesa; vagas revolucionárias liberais e nacionais –
1820, 1830 e 1848.
3.2. A implantação do liberalismo em Portugal
- Antecedentes e conjuntura: 1807 a 1820.
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- A revolução de 1820 e as resistências ao liberalismo (18201834): precariedade da legislação vintista de carácter socioeconómico; desagregação do império colonial. Constituição de
1822 e Carta Constitucional de 1826.
- O novo ordenamento político e social (1834-1851): importância da legislação de Mouzinho da Silveira e dos projetos
setembrista e cabralista.

4. O legado do liberalismo político na primeira metade do século XIX
- O Estado como garante da ordem social; a secularização das
instituições; o cidadão, ator político.
- Os limites da universalidade dos direitos humanos: a problemática da abolição da escravatura.
1. As transformações económicas na Europa e no Mundo
Módulo 3 – A civiliza-

1.1. A expansão da revolução industrial

ção industrial – economia e sociedade; nacionalismos e choques imperialistas

- Evidenciar, no processo de expansão do capitalismo industrial, o efeito potenciador da

- Novos inventos e novas fontes de energia; a ligação ciência

mundialização da economia e da desigualdade

- técnica.

de desenvolvimento entre os países.

28 Aulas

- Concentração industrial e bancária; racionalização do trabalho.
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1.2. A geografia da industrialização
- A hegemonia inglesa. O arranque de novas potências; a permanência de formas de economia tradicional.

- Salientar as contradições da sociedade industrial e burguesa geradora do aparecimento e
desenvolvimento das propostas socialistas.

1.3. A agudização das diferenças
- A confiança nos mecanismos autorreguladores do mercado.
As crises do capitalismo.

- Sensibilizar para as duas faces do movimento
das nacionalidades: a valorização do Estadonação e o desenvolvimento de tendências im-

- O mercado internacional e a divisão internacional do traba-

perialistas.

lho.

2. A afirmação da sociedade industrial e urbana
2.1. A explosão populacional; a expansão urbana e o novo urbanismo; migrações internas e emigração.
2.2. Unidade e diversidade da sociedade oitocentista
- A condição burguesa: valores e comportamentos; proliferação do terciário e incremento das classes médias.
- A condição operária: salários e modos de vida; associativismo e sindicalismo. As propostas socialistas de transformação revolucionária da sociedade.

3. O triunfo das nações e o choque dos imperialismos
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- A evolução democrática do sistema representativo nos Estados liberais; os excluídos da democracia representativa.
- As aspirações de liberdade nos Estados autoritários e os movimentos de unificação nacional.
- Os afrontamentos imperialistas: o domínio da Europa sobre
o mundo.

4. Portugal, uma sociedade capitalista dependente
- A Regeneração entre o livre-cambismo e o protecionismo
(1850- 80): o desenvolvimento de infraestruturas; a dinamização da atividade produtiva; a necessidade de capitais e os mecanismos da dependência.
- Entre a depressão e a expansão (1880- 1914): a crise financeira de 1880-90 e o surto industrial de final do século.
- As transformações do regime político (1890-1926): os problemas da sociedade portuguesa na viragem do século e a contestação da monarquia; a solução republicana e parlamentar –
a Primeira República.
1. As transformações das primeiras décadas do século XX
11.º Ano

Módulo 4 – Crises, embates ideológicos e mu-

1.1. Um novo equilíbrio global

- Destacar a especificidade das ideologias em
confronto e os processos de radicalização que

32 Aulas

ocorreram.
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tações culturais na pri-

- A geografia política após a Primeira Guerra Mundial. A So-

meira metade do século

ciedade das Nações.

XX

- Salientar as relações entre os aspetos econó-

- A difícil recuperação económica da Europa e a dependência

micos, políticos e ideológicos e as transforma-

em relação aos Estados Unidos.

ções socioculturais e de mentalidade que pro-

1.2. A implantação do marxismo-leninismo na Rússia: a cons-

gressivamente se foram afirmando.

trução do modelo soviético.
1.3. A regressão do demoliberalismo
- O impacto do socialismo revolucionário; dificuldades económicas e radicalização dos movimentos sociais; emergência
de autoritarismos. 1.4. Mutações nos comportamentos e na

- Clarificar a evolução de Portugal no período
em análise, destacando os condicionalismos
internos e as marcas da influência de modelos
externos.

cultura
- As transformações da vida urbana e a nova sociabilidade; a
crise dos valores tradicionais; os movimentos feministas.
- A descrença no pensamento positivista e as novas conceções
científicas.
- As vanguardas: ruturas com os cânones das artes e da literatura.
1.5. Portugal no primeiro pós-guerra
- As dificuldades económicas e a instabilidade política e social; a falência da 1ª República.
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- Tendências culturais: entre o naturalismo e as vanguardas.

2. O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos
30
2.1. A grande depressão: origens e mecanismos de alastramento; impacto social.
2.2. As opções totalitárias
- Os fascismos, teoria e práticas: uma nova ordem nacionalista, antiliberal e antissocialista; elites e enquadramento das
massas; o culto da força e da violência e a negação dos direitos
humanos; a autarcia como modelo económico.
- O estalinismo: planificação da economia, coletivização dos
campos, burocratização do partido; repressão.
2.3. A resistência das democracias liberais
- O intervencionismo do Estado; a teoria económica keynesiana.
- Os governos de Frente Popular e a mobilização dos cidadãos.
2.4. A dimensão social e política da cultura
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- A cultura de massas e o desejo de evasão; os grandes entretenimentos coletivos; os media, veículo de modelos socioculturais.
- As preocupações sociais na literatura e na arte; o funcionalismo e o urbanismo.
- A cultura e o desporto ao serviço dos Estados.
2.5. Portugal: o Estado Novo
- O triunfo das forças conservadoras; a progressiva adoção do
modelo fascista italiano nas instituições e no imaginário político.
- Uma economia submetida aos imperativos políticos: prioridade à estabilidade financeira; defesa da ruralidade; obras públicas e condicionamento industrial; a corporativização dos
sindicatos. A política colonial.
- O projeto cultural do regime.
3. A degradação do ambiente internacional
- A irradiação do fascismo no mundo.
- As hesitações face à Guerra Civil de Espanha; a aliança contra o imperialismo do eixo nazi-fascista; a mundialização do
conflito.
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1. Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico
1.1. A reconstrução do pós-guerra
- A definição de áreas de influência; a Organização das Nações Unidas; as novas regras da economia internacional. A
primeira vaga de descolonizações.
1.2. O tempo da Guerra Fria - a consolidação de um mundo
bipolar
Módulo 5 – Portugal e
o mundo da Segunda
Guerra Mundial ao iní-

externa dos Estados e o seu condicionamento
por fatores geoestratégicos.

- O mundo capitalista: a política de alianças liderada pelos
EUA; a prosperidade económica e a sociedade de consumo; a

- Realçar a profundidade da rutura operada

afirmação do Estado-providência.

pela revolução de Abril na sociedade portu-

cio da década de 80 –

- O mundo comunista: o expansionismo soviético; opções e

opções internas e con-

realizações da economia de direção central.

texto internacional

- Destacar a interação entre a política interna e

- A escalada armamentista e o início da era espacial.
1.3. A afirmação de novas potências

guesa, bem como o seu impacto internacional.
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- Evidenciar as transformações socioculturais
do terceiro quartel do século, quer ampliando
tendências já desenhadas no período anterior,

- O rápido crescimento do Japão; o afastamento da China do

quer anunciando mudanças que se afirmarão a

bloco soviético; a ascensão da Europa.

partir dos anos oitenta.

- A política de não-alinhamento; a segunda vaga de descolonizações.
1.4. O termo da prosperidade: as dificuldades económicas dos
anos 70 e a crise do modelo de crescimento do pós-guerra.
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2. Portugal do autoritarismo à democracia
2.1. Imobilismo político e crescimento económico do pósguerra a 1974
- Estagnação do mundo rural; emigração. Surto industrial e
urbano; fomento económico nas colónias.
- A radicalização das oposições e o sobressalto político de
1958; a questão colonial - soluções preconizadas, luta armada,
isolamento internacional.
- A “primavera marcelista”: reformismo político não sustentado; o impacto da guerra colonial.
2.2. Da Revolução à estabilização da democracia - O Movimento das Forças Armadas e a eclosão da Revolução.
- Desmantelamento das estruturas de suporte do Estado Novo;
tensões político-ideológicas na sociedade e no interior do movimento revolucionário; política económica antimonopolista
e intervenção do Estado nos domínios económico e financeiro. A opção constitucional de 1976.
- O reconhecimento dos movimentos nacionalistas e o processo de descolonização.
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- A revisão constitucional de 1982 e o funcionamento das instituições democráticas.
2.3 O significado internacional da revolução portuguesa.

3. As transformações sociais e culturais do terceiro quartel do
século XX
- A importância dos polos culturais anglo-americanos. A reflexão sobre a condição humana. O progresso científico e a
inovação tecnológica.
- A evolução dos media: os novos centros de produção cinematográfica; o impacto da TV e da música no quotidiano; a
hegemonia de hábitos socioculturais norte-americanos.
- Alterações na estrutura social e nos comportamentos: a terciarização da sociedade; os anos 60 e a gestação de uma nova
mentalidade- procura de novos referentes ideológicos, contestação juvenil, afirmação dos direitos da mulher.
Modulo 6 – Alterações

1. O fim do sistema internacional, da Guerra Fria e a persis-

- Proporcionar uma visão do novo quadro in-

geoestratégicas, tensões

tência da dicotomia Norte-Sul

ternacional decorrente das transformações dos

políticas e transforma-

1.1. O colapso do bloco soviético e a reorganização do mapa

ções socioculturais no

político da Europa de Leste. Os problemas da transição para a

mundo atual

economia de mercado.

anos 80, evidenciando a diversidade de situa-

26 Aulas

ções no mundo contemporâneo.
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1.2. Os polos do desenvolvimento económico Hegemonia dos

- Destacar as alterações decorrentes da socie-

Estados Unidos: supremacia militar, prosperidade económica,

dade da informação e das novas perspetivas de

dinamismo científico e tecnológico.

globalização.

- Consolidação da comunidade europeia; integração das novas
democracias da Europa do Sul; a UE e as dificuldades na
constituição de uma Europa política.

- Refletir sobre a especificidade do percurso
português no último quartel do século XX.

- Afirmação do espaço económico da Ásia-Pacífico; a questão
de Timor.
- Modernização e abertura da China à economia de mercado;
a integração de Hong Kong e de Macau. 1.3. Permanência de
focos de tensão em regiões periféricas
- Degradação das condições de existência na África subsaariana; etnias e Estados.
- Descolagem contida e endividamento externo na América
latina; ditaduras e movimentos de guerrilha; a expansão das
democracias.
- Nacionalismo e confrontos políticos e religiosos no Médio
Oriente e nos Balcãs.

2. A viragem para uma outra era
2.1. Mutações sociopolíticas e novo modelo económico
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- O debate do Estado-Nação; a explosão das realidades étnicas; as questões transnacionais: migrações, segurança, ambiente.
- Afirmação do neoliberalismo e globalização da economia.
Rarefação da classe operária; declínio da militância política e
do sindicalismo.
2.2. Dimensões da ciência e da cultura no contexto da globalização
- Primado da ciência e da inovação tecnológica; revolução da
informação; ciência e desafios éticos; declínio das van- guardas e pós-modernismo.
- Dinamismos socioculturais: revivescência do fervor religioso e perda de autoridade das Igrejas; individualismo moral e
novas formas de associativismo; hegemonia da cultura urbana.

3. Portugal no novo quadro internacional
- A integração europeia e as suas implicações. As relações
com os países lusófonos e com a área ibero-americana.
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O programa de História B, quer no 10.º ano, quer no 11.º ano, indica propostas de
filmes que podem ser visionados em cada módulo, os filmes aqui apresentados também
contemplam a lista do Plano Nacional de Cinema.

Quadro 4 – Lista de filmes e respetivo módulo de aprendizagem, para o 10.º e 11.º ano de
escolaridade, na disciplina de História B
10.º Ano
Módulo

Filme
O Processo do Rei, de João Mário Grilo (1990);

1. Dinamismos económicos da europa nos séculos

A Missão, de R. Joffé (1986);

XVI a XVIII

Palavra e Utopia, de Manoel de Oliveira (2000).

A Tomada de poder por Luis XIV, de Rosselini
(1966);
2. Do antigo regime à afirmação do liberalismo

A Fuga de Varennes, de Ettore Scola (1982);
Amistad, de Spielberg (1997).

O Vale era Verde, de J. Ford (1941);
O Leopardo, de L. Visconti (1963);
O Homem Elefante, de David Lynch (1980);
3. A civilização industrial - economia e sociedade;
Perdido por Cem, de António Pedro de Vasconce-

nacionalismos e choques imperialistas

los (1973);
A Idade da Inocência, de Scorcese (1993).

11.º Ano
Módulo

Filme

4. Crises, embates ideológicos e mutações cultu-

Reds de W. Beatty (1981);

rais na primeira metade do século XX

1900, de B. Bertolucci (1976);
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Momentos de Glória de Hudson (1981); Os Dias
da Rádio (1987);
A Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen
(1985);
Sol Enganador, de Nikita Mikhalkov (1994);
A Lista Schindler, de Spielberg (1994);
A Vida é Bela, de Benigni (1997);
Jacob, o Mentiroso de Kassovitch (1999); O Resgate do Soldado Ryan, de Spielberg (1998);
Afirma Pereira, de R. Faenza (1997).

Cerromaior, de L. F. Rocha (1980);
Um Adeus Português, de João Botelho (1985);
Non, ou a Vã Glória, de Mandar de Manuel de Oliveira (1990);
5. Portugal e o mundo, da segunda guerra mundial
ao início da década de 80 – opções internas e con-

Os Capitães de Abril, de Maria de Medeiros
(2000);

texto internacional
Platoon, de Oliver Stone (1986);
O Último Imperador, de B. Bertolucci (1998);
Pollock, de Ed Harris (2001).

Billy Eliot, de Stephan Daldry (2001); Dancer in
6. Alterações geoestratégicas, tensões políticas e
transformações socioculturais no mundo atual

the Dark, de L. Von Trier (2000);
Existenz, de David Cronenberg (1999).
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2.4. ................................................. Aprendizagens Essenciais
As Aprendizagens Essenciais (AE) de História B destinam-se ao plano de estudo
da disciplina no Curso de Ciências Socioeconómicas. Neste documento identificam-se
conhecimentos, capacidades e atitudes que os alunos devem alcançar com a frequência
da disciplina. Tem como objetivo

assegurar aos jovens formações sólidas, orientadas para o desenvolvimento de competências
com elevado grau de transferência que possibilitem a aprendizagem ao longo da vida e desempenhos adequáveis a novas situações, seja o prosseguimento de estudos ou a inserção no
mercado de trabalho.12

Este documento tem por base os prossupostos do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o programa de História B do 10.º e 11.º anos do Ensino Secundário. As AE estruturam-se em torno de quatro eixos organizadores:

 valorização do conhecimento histórico decorrente de uma construção rigorosa que resulta
da confrontação de fontes e de hipóteses;
 opção pela abordagem de aspetos significativos da evolução da humanidade, integrando
linhas de reflexão problematizadoras das relações entre o passado e o presente, privilegiando
uma vertente socioeconómica;
 aquisição de referentes seguros que possibilitem a compreensão das grandes questões nacionais e dos problemas decorrentes da globalização;
 opção por uma pedagogia que envolve os alunos na construção do conhecimento, permitindo o aprofundamento de determinados temas, a mobilização de componentes locais para a
construção do currículo e as explorações interdisciplinares. 13

Tendo em conta a sequencialidade entre o 3.º ciclo e o ensino secundário, o documento das AE organiza-se, para os dois anos de ensino, em organizador (domínio), AE:

12
13

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/10_historia_b.pdf, p. 1.
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/10_historia_b.pdf, p. 2 e

3.
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conhecimentos, capacidades e atitudes (o aluno deve ficar capaz de), ações estratégicas
de ensino orientadas pelo Perfil dos alunos (exemplos de ações a desenvolver na disciplina) e os descritores do Perfil dos Alunos. Para o meu estudo, o mais relevante será a
análise do domínio e das aprendizagens previstas, sistematizado no quadro abaixo.

Quadro 5 – Operacionalização das aprendizagens essenciais (domínio, conhecimento, capacidades e atitudes), História B, 10.º e 11.º anos de escolaridade.
10.º Ano14
Domínio

Subdomínio

Aprendizagens Essenciais
- Reconhecer no império português o primeiro poder
global naval, destacando a sua componente comercial;
- Demonstrar que as novas rotas de comércio intercontinental promoveram a circulação de pessoas e
produtos, influenciando os hábitos culturais à escala
global;

Uma Europa a dois ritDinamismos econó-

mos: predominância ru-

micos da europa

ral e dinamismo urbano:

nos séculos XVI a

a fachada Atlântica –

XVIII

Lisboa, Sevilha e Antuérpia

- Compreender que a prosperidade das potências imperiais se ficou também a dever ao tráfico de seres
humanos, principalmente de África para as plantações das Américas;
- Analisar as transformações económicas ocorridas
em Portugal nos séculos XVII e XVIII e a condição
de subordinação das suas áreas coloniais;
- Identificar/aplicar os conceitos: economia pré-industrial; crise demográfica; mercantilismo; bolsa de
valores; capitalismo comercial; companhia monopolista; protecionismo; balança comercial; exclusivo
colonial; comércio triangular.

14

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/10_historia_b.pdf, pp.
7-13.
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- Justificar a formação de um mercado nacional e o
arranque industrial ocorridos em Inglaterra com a
transformação das estruturas económicas;
- Compreender que o agravamento das condições do
mundo rural se relacionou com as crises económicodemográficas;
A hegemonia económica

- Explicar o carácter cíclico das crises, comparando

britânica

crises do passado e crises atuais;
- Contextualizar a afirmação de cidades potenciadoras de dinamismos económicos e sociais a nível regional, nacional e mundial – os exemplos de Londres
e de Lisboa;
- Reconhecer, nas práticas mercantilistas, modos de
afirmação das economias nacionais;
- Analisar a forma como o estado português organizou as forças produtivas do reino e do Brasil;
- Enquadrar as primeiras medidas mercantilistas, nomeadamente a instalação de manufaturas;
- Analisar as questões levantadas com a aplicação do

Portugal no contexto da
ascensão económica da
Inglaterra

tratado de Methuen, nomeadamente as relacionadas
com o desenvolvimento da política manufatureira;
- Relacionar a política económica e social pombalina
com a prosperidade comercial de finais do século
XVIII.
- Identificar/aplicar os conceitos: manufatura; enclosure; banco de depósito; mobilidade social; revolução industrial; mercado nacional; época moderna;
crise.
- Analisar a articulação entre o estado absoluto e a
sociedade de ordens.

Do Antigo Regime

A crítica da monarquia

à afirmação do libe-

absoluta e as origens da

ralismo

ideologia liberal

- Reconhecer que o poder social da burguesia em finais do século XVIII resultou de dinamismos mercantis e da aliança com a coroa, num quadro de fortalecimento do poder régio;
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- Examinar o fenómeno revolucionário oitocentista,
enquanto afirmação da supremacia do princípio da
soberania nacional sobre o da legitimidade dinástica;
- Identificar/aplicar os conceitos: Antigo Regime;
monarquia absoluta; parlamento; ordem/estado; sociedade de corte; iluminismo; contrato social; nacionalismo.
- Analisar a interação dos fatores que convergiram
no processo revolucionário português;
- Enquadrar as resistências à implantação do liberalismo na sociedade portuguesa; Relacionar a desarticulação do sistema colonial luso-brasileiro e a
questão financeira com a transformação do regime; A implantação do libera-

Validar a importância da legislação de Mouzinho da

lismo em Portugal

Silveira para o novo ordenamento político, social e
económico;
- Identificar/aplicar os conceitos: monarquia constitucional; carta constitucional; vintismo; cartismo;
setembrismo; cabralismo; Estado laico; sufrágio
censitário; liberalismo económico; época contemporânea.
- Compreender que a expansão industrial se relacionou com o carácter cumulativo dos progressos técnicos e energéticos e com a racionalização do trabalho;
- Problematizar os desfasamentos cronológicos da
industrialização e as relações de domínio ou de de-

Civilização indus-

As transformações eco-

trial – economia e

nómicas na Europa e no

sociedade; naciona-

Mundo

pendência de diferentes áreas geográficas;
- Reconhecer as características das crises do capitalismo liberal, nomeadamente o seu carácter cíclico;

lismos e choques

- Identificar/aplicar os conceitos: progressos cumu-

imperialistas

lativos; capitalismo rural; cartel; trust; holding; taylorismo; estandardização; livre cambismo; explosão
demográfica.
A afirmação da socie-

- Analisar o papel dominante da burguesia na expan-

dade industrial e urbana

são da indústria, do comércio e da banca;
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- Inferir que o movimento operário decorreu dos problemas sociais surgidos com o capitalismo industrial;
- Comparar as alterações verificadas na estrutura
profissional resultantes da industrialização do século
XIX com as alterações verificadas na estrutura profissional resultantes da implantação da economia digital;
- Identificar/aplicar os conceitos: profissões liberais;
consciência de classe; sociedade de classes; proletariado; movimento operário; socialismo; marxismo;
demoliberalismo; imperialismo; colonialismo; nacionalismo.
- Integrar o processo de industrialização portuguesa
no contexto geral, identificando os seus limites;
- Analisar a coexistência, no espaço português, e à
semelhança do que se verificava noutros espaços em
industrialização, de fatores de mudança e de resistência à mudança;
- Contrapor o livre-cambismo ao protecionismo, enquanto políticas económicas que marcaram a RegeO caso português

neração (1850- 80);
- Caraterizar o período de 1880 a 1914 como de depressão e expansão – crise financeira e surto industrial;
- Relacionar o esgotamento do liberalismo monárquico com o fortalecimento do liberalismo republicano;
- Identificar/aplicar os conceitos: Regeneração.
11.º Ano15

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/11_historia_b.pdf, pp. 7-15.
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Domínio

Subdomínio

Aprendizagens Essenciais
- Compreender as mudanças geopolíticas resultantes
da rutura que constituiu a I Guerra Mundial;
- Analisar a construção do modelo ideológico socialista partindo dos antagonismos sociais e políticos
que levaram à revolução de outubro de 1917;

As transformações das
primeiras décadas do século XX

- Analisar as mudanças culturais e nas mentalidades,
relacionando-as com a emergência do relativismo científico, com a influência da psicanálise e com a rutura dos cânones clássicos da arte ocidental;
- Identificar/aplicar os conceitos: comunismo; marxismo-leninismo; ditadura do proletariado; feminismo; modernismo; vanguarda cultural.
- Identificar os condicionalismos que conduziram à
falência da 1a República e à implantação de um re-

Crises, embates ideológicos e mutações
culturais na pri-

Portugal no primeiro pós

gime autoritário;

guerra

- Contextualizar as tendências culturais existentes no
Portugal do pós I Guerra – naturalismo versus van-

meira metade do sé-

guardas.

culo XX

- Explicar a grande depressão, nomeadamente as
suas origens, os mecanismos de alastramento e o seu
impacto social;
- Caracterizar os regimes fascista, nazi e estalinista,
distinguindo os seus particularismos e realçando o
papel exercido pela propaganda em todos eles;
O agudizar das tensões
políticas e sociais a partir
dos anos 30

- Analisar as perseguições efetuadas a judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, opositores políticos e
outros grupos, no quadro do totalitarismo nazi, caraterizado pela tentativa de um completo controlo racial, político, social e cultural dos indivíduos;
- Identificar/aplicar os conceitos: craque bolsista; deflação; inflação; totalitarismo; fascismo; nazismo;
genocídio; antissemitismo; holocausto.
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- Explicar o intervencionismo estatal baseado na teoria económica keynesiana;
A resistência das demo-

-Explicar a subida ao poder dos governos da Frente

cracias liberais

Popular e a mobilização dos cidadãos;
- Identificar/aplicar os conceitos: intervencionismo;
New Deal
- Explicar o triunfo das forças conservadoras e a
aproximação do regime português ao modelo fascista italiano;
- Argumentar que as políticas económicas do Estado
Novo obedeceram a imperativos ideológico-políticos como a estabilidade financeira, a defesa da ruralidade, as obras públicas, o condicionamento indus-

Portugal: o Estado Novo

trial, a corporativização dos sindicatos e a política
colonial;
- Caraterizar a política cultural do regime; Reconhecer que o Estado Novo foi um regime autoritário que
adotou mecanismos repressivos das liberdades individuais e coletivas;
- Identificar/aplicar o conceito: autoritarismo.
- Demonstrar que o mundo pós II Guerra Mundial
foi marcado pelo confronto entre duas superpotências com ideologias e modelos político-económicos
antagónicos; - Analisar as novas regras da economia
estabelecidas em Bretton Woods e as políticas eco-

Portugal e o mundo

nómicas e sociais das democracias ocidentais no

da segunda guerra
mundial ao início

Nascimento e afirmação

da década de 80 –

de um novo quadro geo-

opções internas e

político

pós-II Guerra, nomeadamente o desenvolvimento da
sociedade de consumo e a afirmação do estado-providência;

contexto internacio-

- Compreender a eclosão dos primeiros movimentos

nal

independentistas e o subsequente desenvolvimento
do neocolonialismo;
- Caracterizar o mundo comunista: expansionismo
soviético e as opções e realizações das economias de
direção central;
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- Problematizar as razões do crescimento económico
do mundo ocidental, bem como as da recessão dos
anos 70, e as respetivas implicações sociais;
- Destacar os condicionalismos que concorreram
para o enfraquecimento do bipolarismo na década de
70; - Identificar/aplicar os conceitos: Guerra-Fria;
social- democracia; democracia cristã; sociedade de
consumo; democracia popular; maoísmo; movimento nacionalista; descolonização; neocolonialismo.
- Relacionar a manutenção do regime do Estado
Novo nos anos do pós-guerra com a Guerra Fria;
- Compreender que a realidade portuguesa do pósguerra a 1974 foi marcada pelo imobilismo político
e pelo crescimento económico;
- Descrever as diversas correntes oposicionistas ao
Estado Novo, destacando os acontecimentos de
1958;
- Interpretar o fomento económico das colónias à luz
da retórica imperial e do progressivo isolamento internacional;
Portugal, do autoritarismo à democracia

- Interpretar os problemas de desenvolvimento do
mundo rural que associados à guerra colonial conduziram a movimentos migratórios internos e externos;
- Analisar as fragilidades do marcelismo, nomeadamente o inconsequente reformismo político e o desgaste que a Guerra Colonial provocou no regime, interna e externamente;
- Explicar a modernização da sociedade portuguesa
nas décadas de 60 e 70, na demografia, na modificação de estrutura da população ativa e nos comportamentos;
- Descrever a eclosão da revolução de 25 de abril de
1974, o papel exercido pelo MFA e o processo de
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desmantelamento das estruturas de suporte do Estado Novo;
- Problematizar o processo de democratização, do
PREC à progressiva instalação e consolidação das
estruturas democráticas, o processo de descolonização, a política económica antimonopolista e a intervenção do Estado nos domínios económico e financeiro;
- Avaliar o papel da revisão constitucional de 1982 e
da entrada de Portugal nas Comunidades Europeias
para a consolidação do processo de democratização
e para a modernização do país;
- Analisar as transformações culturais e de mentalidade ocorridas após a Revolução de 1974;
- Identificar/aplicar os conceitos: poder popular; nacionalização; reforma agrária; democratização.
- Compreender que os problemas verificados nos países situados na esfera de influência soviética,
aquando da transição para uma economia de mercado, se relacionaram com a desagregação das estruturas que sustentavam economias de direção central;
- Compreender que a Guerra Fria e o seu desfecho
tiveram um papel primordial na persistência de tenAlterações geoestratégicas, tensões
políticas e transformações socioculturais no mundo atual

sões pluriétnicas, nacionalistas e religiosas;
O fim do sistema interna-

- Justificar a hegemonia dos EUA com base na pros-

cional da Guerra Fria

peridade económica, na supremacia militar e no dinamismo científico e tecnológico;
- Analisar as dinâmicas de transformação da Europa,
identificando a sua importância no sistema mundial
e perspetivando nesse processo a situação de Portugal;
- Analisar o desenvolvimento de uma cidadania europeia no quadro de aprofundamento da UE, realçando a importância desta no sistema mundial;

66

- Avaliar a importância da modernização e abertura
da China à economia de mercado para o equilíbrio
geoestratégico mundial;
- Analisar as causas da persistência do subdesenvolvimento em vastas áreas do globo;
- Identificar/aplicar os conceitos: geopolítica; Perestroika.
- Identificar elementos definidores do tempo presente: massificação; cultura urbana; hegemonia do
mundo virtual; ideologia dos direitos humanos; respeito pelos direitos dos animais; consciência ecológica; migrações, segurança e ambiente;
A viragem para uma outra era

- Reconhecer consequências económicas e sociais na
afirmação do neoliberalismo e na globalização da
economia;
- Identificar/aplicar os conceitos: multiculturalidade;
interculturalidade; ambientalismo; globalização; neoliberalismo; cidadania digital.
- Avaliar o impacto da integração europeia para Portugal a nível interno e externo, nomeadamente no
crescente protagonismo que o país tem obtido em

Portugal no novo quadro
internacional

instituições internacionais;
- Analisar as relações estabelecidas entre Portugal,
os países lusófonos e a área ibero-americana desde a
revolução de 25 de abril de 1974;
- Identificar/aplicar os conceitos: PALOP.
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3. O cinema nas aulas de História B- caso prático
3.1. Objetivos da intervenção pedagógica e didática
A presente investigação insere-se na unidade curricular de Iniciação à Prática de
Ensino Supervisionada, no âmbito do Mestrado em Ensino de História do 3.º Ciclo e do
Ensino Secundário. A investigação decorreu durante o estágio realizado na Escola Secundária Domingos Rebelo, no ano letivo 2019/2020, envolvendo turmas do 3.º Ciclo do
Ensino Básico e do Ensino Secundário.
A investigação tem como objetivo responder à questão de partida: De que forma a
sétima arte contribui para a construção do conhecimento histórico dos alunos?
De modo a responder a esta pergunta, propõe-se:
- Aplicar o cinema nas aulas do Ensino Secundário;
- Compreender a importância do filme para a aprendizagem da disciplina de História B do Ensino Secundário;
- Avaliar a sua utilização e funcionalidade.
O estudo incidirá à turma do 10.º ano, no contexto dos conteúdos programáticos da
disciplina de História B, no Curso de Ciências Socioeconómicas.
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3.2. A turma
O estágio pedagógico foi desenvolvido na Escola Secundária Domingos Rebelo, localizada na cidade de Ponta Delgada. Inicialmente, designada por Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, acolheu algumas modificações durante o Estado Novo e após o 25
de Abril. Apesar das diversas propostas para nomear um patrono para a escola, o galardão
foi atribuído ao pintor micaelense Domingos Rebelo, em 1978. Apesar da existência de
outras opções, atribui-se a ele tal homenagem por ter sido aluno, professor e Diretor da
Escola.
O estudo foi realizado com uma turma do 10.º ano e resulta das opções curriculares
(gráfico 9) dos alunos de dois cursos: Curso de Ciências e Tecnologia, quatro alunos (desistindo um aluno durante o primeiro período) e do Curso de Ciências Socioeconómicas,
nove alunos.

Gráfico 9 – Distribuição dos alunos pelas disciplinas de opção

10
9
6
3

3
0

Curso de Ciências e Tecnologia

Geografia A

0

2

Curso de Ciências Socioeconómicas

Física e Química A

Fonte dos dados: Lista de alunos

No seu total, a turma é composta por 13 alunos, sendo que cinco alunos são do
género feminino e oito alunos do género masculino. À data da recolha dos dados, os alunos tinham entre 14 e 16 anos de idade: um aluno com 14 anos, oito alunos com 15 anos
e quatro alunos com 16 anos.
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Gráfico 10 – Distribuição do número de alunos por idades

8

4
1
IDADE DOS ALUNOS
14 anos

15 anos

16 anos

Fonte dos dados: Lista de alunos

De entre os alunos da turma, um aluno integra o Núcleo de Educação Especial,
por apresentar um diagnóstico de surdez profunda e outro aluno é de nacionalidade brasileira. Essa turma caracteriza-se por ser empenhada no estudo e tem como foco os bons
resultados na disciplina, para aquisição de boas médias escolares. Apresenta dificuldades
em relacionar conteúdos de documentos com os conteúdos programáticos. O comportamento dos alunos em aula é bastante satisfatório, mostrando espírito de união, mesmo
com os que não pertenciam à sua turma.
Durante este ano letivo, o manual adotado foi Tempos de Mudança, da autoria de
Cláudia Amaral, Elisabete Jesus, Pedro Almiro Neves e Maria Manuela Carvalho, da
Porto Editora.
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3.3. O cinema na nossa sala de aula
3.3.1. Questionário

Desde o início do estágio que o meu objetivo era aplicar o cinema como recurso
didático na disciplina de História B no Ensino Secundário. Desde cedo distribuí pelos 13
alunos da turma16, um questionário, para averiguar quais eram os géneros cinematográficos preferidos, a frequência com que os alunos viam filmes, o motivo pelo qual assistiam
filmes, a frequência e motivo pelo qual, em aula, visualizaram filmes e compreender se
os alunos consideravam se, a partir de um filme, conseguiam aprender.
A primeira pergunta permitia averiguar a frequência com que os alunos assistiam
a filmes: 39% (cinco alunos) dos alunos da turma assistiam “muitas vezes”, 23% (três
alunos) dos alunos “poucas vezes”, igual valor para a opção “algumas vezes”, apenas
15% (dois alunos) indicaram que “raramente” assistiam a filmes (gráfico 11).

Gráfico 11 – Frequência com que os alunos assistem a filmes
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Fonte dos dados: Questionário realizado à turma

16

À data da realização do questionário, a turma era composta por 13 alunos. Posteriormente, passou a 12
alunos, por um aluno ter optado por mudar de disciplina opcional, no decorrer do primeiro período do
presente ano letivo.
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Na questão sobre o género de filmes que mais gostavam (podendo selecionar mais
do que uma opção), nove alunos responderam que preferiam “ação”, quatro alunos “aventura”, onze alunos “comédia”, três alunos “documentário”, cinco alunos “drama” e com
o mesmo número de alunos selecionou a opção “ficção científica”, três alunos escolheram
“romance”, seis alunos filmes de “terror” e três alunos filmes “históricos” (gráfico 12).

Gráfico 12 – Género de filmes que os alunos mais gostam de ver
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Fonte dos dados: Questionário realizado à turma

Quando inquiridos sobre o motivo pelo qual assistiam a filmes (podendo selecionar mais do que uma opção), na sua maioria os alunos veem filmes por entretenimento,
sendo que doze alunos indicaram “diversão” como motivo, três alunos selecionaram
“aquisição de conhecimento”, cinco alunos selecionaram “convívio com amigos” e na
opção “outros”, dois alunos explicaram que viam filmes “com a família” e “por não ter
nada para fazer”.
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Gráfico 13 – Motivo pelo qual o aluno assiste a filme
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Fonte dos dados: Questionário realizado à turma

Os alunos foram questionados acerca da frequência que visualizavam filmes nas aulas. Dez alunos responderam “raramente”, dois alunos optaram por “algumas
vezes” e um aluno respondeu “muitas vezes” (gráfico 14).

Gráfico 14 – Frequência com que os alunos visualizaram um filme, em contexto de aula

10

0

0

2

1

0

Número de alunos
Nunca

Raramente

Poucas vezes

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

Fonte dos dados: Questionário realizado à turma

De modo a identificar o motivo pelo qual visualizavam filmes, 77% (dez alunos)
da turma selecionaram “aprendizagem” e 23% (três alunos) da turma indicaram “lúdico”
(gráfico 15).
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Gráfico 15 – Motivo pelo qual, em contexto de aula, visualizaram filmes
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Fonte dos dados: Questionário realizado à turma

Por fim, foi perguntado aos alunos se consideravam que ao visualizar um filme
conseguiam retirar conhecimento. Dez alunos responderam “sim”, três alunos optaram
pela opção “não sei” e nenhum aluno selecionou a opção “não” (gráfico 16).

Gráfico 16 – Consideração dos alunos se ao visualizarem um filme conseguem reter conhecimento.
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Fonte dos dados: Questionário realizado à turma
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3.3.2. To Kill a King (Morte ao Rei)

O filme To Kill a King (anexo 1) foi utilizado nas aulas de História B, em dois
momentos. Num primeiro momento, inserido num contexto de regência, no início do ano
letivo, e, num segundo momento, utilizado em parceria com a professora orientadora,
como recurso na introdução de um conteúdo.
A primeira utilização foi inserida no domínio Dinamismos económicos da Europa
nos séculos XVI a XVIII, com o subdomínio A hegemonia britânica, compreendida numa
aula de 90 minutos.
A aula (anexo 2) pretendia caracterizar o mercantilismo inglês. Como estratégia
de aprendizagem inicial foi apresentada à turma uma imagem de Oliver Cromwell, acompanhada de uma pequena biografia (anexo 3), que estava presente no manual do aluno,
colocando questões sobre a figura que observavam, de modo a apurar se os alunos sabiam
algo acerca do governante e da sua ação. A maioria da turma reconheceu a personalidade,
todavia, apresentaram dificuldade em explicar a sua ação. Posto isto, a turma foi informada que ia assistir ao filme To Kill a King e, em diálogo com os alunos, tentei perceber
se conheciam o filme e se já o tinham visto, e apenas um aluno já tinha assistido, por
gostar deste género de filmes.
O filme foi apresentado em sete excertos, somando na sua totalidade cerca de doze
minutos (anexo 4). O intuito principal do filme era que os alunos pudessem conhecer a
ação de Oliver Cromwell, para introduzir a sua figura como o impulsionador do mercantilismo inglês, sendo este o conteúdo programático da aula em questão. Para o efeito, foi
distribuído aos alunos um guião (anexo 5), que eles deveriam ir respondendo consoante
aquilo que observavam. O guião era composto pela seguinte indicação: “Tendo por base
o filme que acabaste de visualizar, preenche os seguintes itens”. Essa indicação era acompanhada pelas alíneas abaixo representadas:
a) Indica o ano e o lugar em que a ação se desenrola;
b) Refere o nome da personagem principal;
c) Apresenta as características físicas da personagem principal;
d) Caracteriza a sua personalidade;
e) Indica a que estrato social pertence a personagem principal;
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f) Explica a sua ação e o cargo que desempenha.
Para a visualização do filme e posterior debate de ideias, a disposição das cadeiras
sala foi alterada para obter um maior comodidade e adaptabilidade do aluno em relação
ao ecrã. O filme continha legendas, para facilitar o visionamento por parte dos alunos
com maior dificuldade na língua inglesa e para que o aluno surdo pudesse acompanhar as
imagens e as falas da personagem, para não estar tão dependente da professora do Ensino
Especial que o acompanhava.
Após a visualização do filme, os alunos foram questionados se gostaram do que
viram, tendo mencionado dois aspetos negativos: primeiro indicaram que se preocuparam
em preencher o guião durante o filme, deixando passar informações importantes, enquanto escreviam; o segundo motivo, prendeu-se com o facto de o filme não ter sido visto
na íntegra, alegando que perderam o interesse inicialmente demonstrado, face aos cortes
para avançar no filme. No que respeita ao conteúdo do filme e perante a atividade proposta, os alunos conseguiram reter a informação sobre a figura de Cromwell. Um aluno
indicou as semelhanças físicas da personagem com o documento iconográfico anteriormente analisado. Depois, houve um debate com os alunos sobre o facto de os filmes conterem conteúdos verídicos e ficcionados. A ficha de trabalho foi corrigida oralmente
(anexo 6).
Na primeira e segunda alíneas, todos os alunos identificaram de forma correta que
o filme decorria no ano de 1645 e que a ação se desenrolava em Inglaterra. À semelhança
das questões anteriores, os alunos identificaram sem dificuldade que a personagem central
da ação era Oliver Cromwell. As respostas variaram quando foi pedido aos alunos para
apresentarem as características físicas e psicológicas da personagem central. Nas características físicas, um elemento foi salientado por todos os alunos: a rigidez da sua feição,
como é exemplo a resposta do aluno A, quadro 6. No que respeita às características da
sua personalidade, os alunos consideraram a personagem destemida, persistente e corajosa, exemplo do aluno B, quadro 7.

76

Quadro 6 – Exemplo de resposta do aluno A, quando pedido as características físicas da
personagem Oliver Cromwell.
Aluno
Aluno A

Resposta
“Às vezes ria, mas maioritariamente, estava sério”

Quadro 7 – Exemplo de resposta do aluno B, traçando a personalidade da personagem
Oliver Cromwell.
Aluno
Aluno B

Resposta
“Destemido/persistente”

Todos os alunos da turma identificaram de forma correta que o estrato social a que
pertencia a personagem era a nobreza. Quanto à descrição da ação, cinco alunos não conseguiram responder a esta questão, dos restantes oito alunos, três alunos responderam que
o seu intuito era derrubar o absolutismo, dois alunos indicaram que pretendia liberdade
económica e os restantes três alunos indicaram que a sua ação se pautava pela defesa do
parlamentarismo e pela liberdade económica. Por último, todos os alunos identificaram
que a personagem Oliver Cromwell desempenhava o cargo de Lord Protetor.
A utilização deste recurso didático, nesta primeira experiência, surtiu efeitos positivos, na medida em que os alunos conseguiram cumprir o objetivo proposto para a
utilização do filme. Todavia, a apresentação de pequenas partes do filme levou a que a
utilização deste recurso não surtisse o efeito desejado nos alunos, visto ser uma turma que
aprecia este tipo de arte. Outro aspeto a ressaltar prende-se com o preenchimento da ficha
de visionamento, uma vez que os alunos, ao realizarem as tarefas ao mesmo tempo que
observavam o filme, pode ter levado a que não conseguissem escrever respostas completas, optando pelo preenchimento com as ideias principais expostas por tópicos.
A segunda utilização do filme ocorreu como recurso didático introdutório ao domínio Do antigo regime à afirmação do liberalismo e subdomínio A crítica da monarquia
absoluta e as origens da ideologia liberal.

77

No início da aula, os alunos foram informados que, nas duas aulas seguintes (180
minutos), assistiriam ao filme To Kill a King na íntegra. O objetivo da sua visualização
centrava-se na análise da ação das personagens em defesa dos seus ideais.
Após a visualização do filme, foi entregue uma ficha de visionamento aos alunos
(anexo 7), para que, em pares, preenchessem a ficha (anexo 8). Alguns alunos preferiram
realizar a ficha individualmente, apenas dois alunos formaram uma dupla, contabilizandose, deste modo, nove trabalhos recolhidos (dois alunos faltaram no dia da atividade, bem
como nos dias destinados à visualização do filme).
Ao primeiro tópico pedido na ficha, todos os alunos responderam de forma completa, uma vez que apenas indicaram os regimes. De entre as respostas, seis alunos conseguiram identificar corretamente os dois regimes políticos e três alunos identificaram
apenas um correto.

Quadro 8 – Respostas erradas ao primeiro tópico da ficha de análise n.º 2 do filme To Kill
a King
Aluno

Resposta

Aluno A

“Absolutismo e democracia”

Aluno B

“Absolutismo e democracia”

Aluno C

“Monarquia era absolutista”

O segundo tópico, que fazia referência à identificação dos espaços onde decorria a ação,
um aluno não respondeu, três alunos indicaram apenas dois lugares e cinco alunos indicaram três ou mais.
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Gráfico 17 – Quantidade de alunos que identificou cada espaço da ação.
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Fonte: Ficha de trabalho n.º 2

Alguns alunos indicaram outros lugares que não foram considerados na correção,
por não serem relevantes para a ação, como indicação de “ruas” e “masmorras”.

Quadro 9 – Exemplo de resposta em que o aluno indicou lugares que não eram relevantes
na ação.
Aluno

Resposta
“A ação do filme “To Kill a King” decorre em diferentes espaços (todos

Aluno A

em Inglaterra) como: as masmorras, o palácio real, ruas, Parlamento e
a casa de Fairfax”

O tópico número três pedia para o aluno mencionar as reações dos diferentes grupos sociais e as causas para as mesmas. Os alunos tiveram muitas dificuldades em responder a este tópico. Apenas uma dupla, de forma incompleta, respondeu à questão. Dois
alunos mencionaram os grupos sociais afetos a cada regime. Os restantes sete alunos responderam de forma errada ao que era pedido.
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Quadro 10 – Resposta à questão – Reações dos diferentes grupos sociais e as causas para
o mesmo
Aluno

Resposta
“A reação dos grupos sociais aos regimes tratados no filme foi distinta. O
povo e a nobreza lutavam pelo parlamentarismo para lhes ser conferida

Dupla A

mais liberdade, enquanto o clero e o rei defendiam uma monarquia absoluta que lhes conferia mais poder.”

Em relação ao último tópico da questão, que dizia respeito ao regime vitorioso e
o que simbolizava, apenas um aluno não respondeu. Seis alunos responderam às duas
partes da pergunta, um aluno apenas indicou o regime vitorioso e um aluno indicou apenas a ação que simbolizava o mesmo.

Gráfico 18 – Indicação do número de alunos pelas respostas dadas ao tópico número
três
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Fonte: Ficha de trabalho n.º 2

De entre as respostas, apenas dois alunos responderam de forma errada ao regime
vitorioso, uma vez que ambos responderam “democracia”. Um aluno identificou de
forma errada a ação que simbolizava, respondendo “Com a representação das ideias do
povo”. No que respeita ao regime vitorioso, cinco alunos identificaram o regime Parlamentar. Na atribuição da ação que simboliza o regime vitorioso, seis alunos identificaram
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a decapitação do rei como o símbolo da vitória do regime Parlamentar e a queda do regime
Absoluto.
A utilização do filme como elemento introdutório permitiu elucidar os alunos sobre determinados conceitos que foram abordados nas aulas seguintes. A utilização deste
recurso como elemento introdutório levou a que os alunos tivessem dificuldades em identificar os regimes abordados, induzindo-os em erro até à correção da ficha. Nesta utilização, comprovou-se que o recurso ao filme como elemento didático deve ser acompanhado
pelo professor, como defendem diversos autores que se dedicam ao estudo deste tema.
Por último, o visionamento do filme na íntegra apresentou entraves iniciais, visto serem
necessárias duas aulas de 90 minutos para a visualização e preenchimento da ficha.

3.3.3. Modern Times (Tempos Modernos)

A segunda utilização do filme como recurso didático nesta turma aconteceu num
momento de ensino à distância, em que a sua exploração contou com uma aula síncrona
e uma aula assíncrona.
A utilização do filme Modern Times (anexo 9) inseriu-se no domínio de Civilização
industrial – economia e sociedade; nacionalismos e choques imperialistas, lecionados
em 45 minutos de aula síncrona e 95 minutos de aula assíncrona, com o objetivo de identificarem as mudanças causadas pela industrialização ao nível da desvalorização do trabalho, as doutrinas da racionalização do trabalho e apontar características da produção
industrial e capitalista (anexo 10).
O recurso a este filme tinha como objetivo utilizar a comédia e a sátira como um
modo de aprendizagem e identificar elementos do filme como a organização e a racionalização do trabalho. Para que estes objetivos fossem cumpridos e tendo em consideração
o tempo de uma aula síncrona, 45 minutos, foi apresentado aos alunos um excerto do
filme com a duração de, aproximadamente, 16 minutos.
No momento anterior à visualização do filme, os alunos foram alertados para o facto
de irem assistir a um excerto do filme de Charlie Chaplin, mostrando-se muito entusiasmados. Foi-lhes apresentada, em suporte PowerPoint, a ficha técnica do filme (anexo 11).
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Quando questionados se conheciam o filme e se já tinham assistido, todos os alunos da
turma responderam que conheciam a figura cómica do filme, todavia, o filme em concreto
nenhum aluno o tinha visualizado.
Embora o filme possua um reduzido número de falas das personagens, este apresenta pensamentos e identificação de momentos sob a forma escrita. Como o mesmo se
apresentava em língua inglesa, o filme contou com tradução escrita em português.
Após a visualização, foi dirigido aos alunos um conjunto de perguntas de exploração relativo ao filme, de forma direcionada através da ativação do microfone do aluno
que fora interpelado. O aluno A foi questionado sobre a profissão de Charlie Chaplin:
representava um trabalhador fabril. O aluno B foi questionado sobre a organização do
trabalho: conseguiu identificar a presença de turnos, pausas para almoço, presença de um
vigilante do trabalho, ritmo e permanência na mesma atividade. O aluno C foi questionados sobre a posição do trabalhador em relação ao trabalho: o trabalhador mantinha-se
durante muitas horas a desempenhar a mesma função, levando a que, no final do seu
turno, ficasse constantemente a desenvolver os mesmos movimentos que havia feito durante o seu turno. Ao aluno D foi perguntado se este considerava que o filme era uma
crítica ao taylorismo: o aluno respondeu que sim, justificando que durante a parte visualizada era possível ver o exagero marcado pelas ações da personagem, bem como de outros elementos, salientando a existência de uma máquina de alimentação para que os trabalhadores pudessem almoçar enquanto trabalhavam. No seguimento da justificação do
aluno anterior, foi perguntado ao aluno E por que motivo teriam inventado uma máquina
de alimentação, ao que o aluno respondeu que o motivo da sua utilização parecia ser para
o trabalhador não perder tempo e, consequentemente, o rendimento do trabalho não diminuir.
No decorrer da aula, foram acontecendo momentos de relacionamento da matéria
com elementos do filme, utilizando excertos do filme para ilustrar uma linha de montagem.
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Figura 1 – Linha de montagem representada no filme

Fonte: Apresentação PowerPoint utilizada em aula

No final da aula síncrona foi dada a indicação aos alunos de que para a aula assíncrona deveriam resolver uma ficha de trabalho (anexo 12) que pedia aos alunos para reverem o excerto e redigirem um texto no qual relacionassem com seguintes tópicos:
- Regulamentação de uma disciplina laboral;
- Factory System (divisão de trabalho, especialização de tarefas e linhas de montagem);
- Doutrina Taylorista e a ideia de fordismo;
- Identificar aspetos positivos e negativos da nova organização do trabalho.
De entre os doze alunos que compunham a turma, apenas cinco realizaram a tarefa,
os restantes alunos alegaram falta de tempo para a gestão de todas as tarefas solicitadas
pelos professores. Nos trabalhos entregues, a maioria conseguiu relacionar o assunto do
filme com os tópicos pedidos.
No que respeita ao tópico 1, que relacionava o filme com a regulamentação de uma
disciplina laboral, os alunos relacionaram com a existência de turnos, os horários rígidos
e os capatazes, como são exemplo as respostas dos alunos A e B.
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Quadro 11 – Exemplos de resposta ao tópico 1.
Aluno

Resposta
“No excerto do filme “Tempos modernos” de Charlie Chaplin está presente uma
regulamentação de uma disciplina laboral que consiste em horários rígidos cria-

Aluno A

ram-se turnos diurnos e noturnos, presença de capatazes para vigiarem o ritmo de
trabalho. Este excerto mostra-nos a alteração do processo de organização do trabalho. O propósito das fábricas lucrarem obrigava a produzir rápido e ao menor
custo.”
“No filme “Tempos Modernos” de Charlie Chaplin, é possível assistir a momentos
característicos da produção após a revolução industrial. Esta produção era caracterizada por uma regulamentação de disciplina laboral, ou seja, por uma mentali-

Aluno B

dade, por parte das empresas, de aumentar a produtividade, estabelecendo valores
como a pontualidade, assiduidade, zelo e diligência aos operários e atribuindo, aos
mesmos, horários rígidos (onde eram constantemente observados por capatazes
que controlavam o ritmo de trabalho).”

Em todas as respostas dos alunos, é estabelecida a relação dos pontos dois e três.
Apenas um aluno conseguiu relacionar o excerto com o que era pedido, afirmando que o
filme mostrava o exemplo do Factory System.

Quadro 12 – Exemplo de resposta completa ao tópico 2
Aluno

Resposta
“Nesta obra cinematográfica, é possível compreender o chamado “Factory System”, que é, sobretudo, a especialização dos funcionários em ape-

Aluno B

nas uma tarefa, visando rentabilizar o trabalho. É também demonstrado o
Taylorismo e o Fordismo: modelos de produção baseados na divisão do
trabalho (factory system) que permitiam que o produto final de produção,
apresentasse valores de baixos custos de produção.”

Os restantes alunos apenas indicaram em que consistia o termo, como é o caso dos
alunos A e C.
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Quadro 13 – Exemplo de resposta incompleta ao tópico 2
Aluno

Resposta
“É neste desejo de obter lucro que surge o método designado por Factory System, o qual se baseia na teoria de organização do trabalho- doutrina taylorista

Aluno A

e no fordismo. O Taylorismo e o fordismo permitiam que o produto no final,
apresentasse baixos de custo de produção, fazendo com que fosse mais vendido
e de forma mais acessível aos consumidores.”
“Este novo método chamava-se de Factory System e tinha como ideais o Taylorismo e o Fordismo onde o trabalho era dividido por pessoas e máquinas. As
pessoas que trabalhavam nestas fábricas não precisavam de ser instruídas, pois
apenas se dedicavam a uma etapa do processo de montagem do produto, pre-

Aluno C

cisando apenas de receber algum tipo de treino ou instruções sobre a tarefa
que lhes era concedida. Para garantir a maior produção possível foi implementada uma regulação de disciplina laboral. Esta regulamentação controlava as
idas à casa de banho e encurtou as horas de almoço dos trabalhadores. Tudo
isto serviu para restringir a sua liberdade em horário laboral garantindo a
maior produção possível num curto prazo de tempo.”

Na resposta ao tópico 4, que pedia para os alunos relacionarem o excerto com aspetos positivos e negativos da nova organização do trabalho, em nenhum trabalho foi
feita a relação com o excerto visualizado, os alunos apenas indicaram os aspetos positivos
e negativos, como é exemplo o aluno B.

Quadro 14 – Exemplo de resposta ao tópico 4
Aluno

Resposta
“Contudo, apesar deste tipo de produção trazer maiores lucros para as empre-

Aluno B

sas, os seus operários, como e possível observar na animação, têm consequências, como, por exemplo, a sua “automatização” pelo trabalho excessivo a que
são sujeitos, chegando, até, a ter problemas de saúde.”

No final da ficha, foi questionado se consideraram que ao visualizarem o filme
consolidaram melhor os assuntos tratados em aula. Os cinco alunos consideraram que
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“sim”. A acompanhar a pergunta, era pedido ao aluno que justificasse a sua resposta.
Apenas quatro alunos responderam e afirmaram que consolidam melhor as aprendizagens
quando lhes é mostrado um recurso cinematográfico, por retratar a realidade.

Quadro 15 – Justificação dos alunos relativamente à questão: Consideras que ao visualizares o filme consolidas melhor os assuntos tratados em aula?
Aluno

Resposta
“Porque já conhecia o filme pois este já foi abordado em outra disciplina e

Aluno A

percebi mais ou menos os assuntos em aula e com a visualização do filme mais
uma vez percebi bem a matéria.”
“A visualização do filme ajudou a consolidar os assuntos tratados melhor pois

Aluno B

o uso da comédia e o exagero dão ênfase aos mesmos, fazendo com que seja
mais cativante.”
“Eu considero que a visualização do filme ajudou a consolidar melhor os as-

Aluno C

suntos tratados em aula, uma vez que é sempre mais fácil aprender com algo
prático do que apenas com a teoria.”

Aluno D

“Vendo um filme presto mais atenção, por isso acho melhor assistir pra aprender.”

Após a utilização do filme e com base nas respostas dos alunos, estes conseguiram
relacionar o que aprenderam com o visionamento do filme com os conteúdos trabalhados
em aula. Salienta-se que a utilização de um género de filme diferente – comédia – tornase mais apelativo para os estudantes, verificando-se um maior interesse.
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Considerações Finais
O cinema enquanto arte é, certamente, a que possui mais fãs e na qual tem havido
maior investimento ao longo dos tempos.
Com o passar do tempo, o leque de ações que representava foi alargando, de modo
a satisfazer os gostos do público, surgindo diferentes géneros cinematográficos, entre os
quais o filme histórico, que pretende retratar ações, acontecimentos, personalidades e
tempos da História. Este género fílmico seduz os seus admiradores pela possibilidade que
é dada ao espetador de reconstituir e conhecer o passado.
O cinema como recurso didático é importante na medida em que o uso da imagem
em movimento possibilita ao aluno uma melhor compreensão da disciplina e um estudo
de interdisciplinaridade, porque o cinema utilizado nas aulas de História permite o conhecimento e debate das questões do mundo, uma vez que o cinema também permite trazer
questões e problemáticas do passado para serem discutidas na atualidade.
O aluno, ao visualizar um filme, independentemente do género, retém conhecimento, que orientado pelo professor pode identificar os aspetos verdadeiros e ficcionados.
Este aspeto é importante, visto que os alunos podem não só perceber qual é o retrato que
se faz de uma determinada época ou período, como pode interpretar o motivo pelo qual
foi concebido daquele modo, promovendo no aluno espírito crítico e de análise. Todavia,
é preciso ter em consideração que o filme é produzido para fins bons resultados de bilheteira, por isso, cabe ao professor orientar e organizar a utilização do filme enquanto recurso didático para que surta o efeito desejado.
O papel do professor é fundamental, na medida em que, sendo um agente que
partilha conhecimento com os seus alunos, cabe-lhe organizar toda a logística da apresentação do filme, situação que por vezes é difícil em algumas escolas pela falta de equipamentos adequados. No entanto, este não é um impedimento à sua utilização, por ser um
recurso de fácil acesso e a sua projeção acarretar apenas um computador e um projetor.
No que respeita à escolha do filme, um professor deve ter em consideração a faixa etária
dos alunos, o conteúdo mostrado no filme e a comunidade educativa, porque esta última
pode influenciar o fracasso do uso deste recurso didático. Após a escolha do filme, o
professor deve vê-lo e revê-lo, para que todos os pormenores e conteúdos estejam bem
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claros para proporcionar aos alunos uma boa análise do filme que escolheu. Alguns professores mostram-se pouco recetivos a este recurso, por este ser um dos mais complexos,
pois alguns docentes não conseguem retirar conhecimento importante para a História. A
apresentação do filme à turma deve ser tida de forma natural, tal como se apresentasse
outro tipo de documento, para não cair no erro de o aluno considerar o uso do filme como
um elemento de entretenimento. No momento seguinte à visualização do filme, quer na
íntegra ou de um ou mais excertos, deve-se problematizar o que foi visto tal como se
explora qualquer outra fonte de informação, desenvolvendo o diálogo e a troca de ideias,
considerando a opinião e visão de todos. É de salientar que a sua relação com o conteúdo
dado ou a dar é muito importante. O fracasso do uso deste recurso prende-se pela má
preparação por parte do professor ou pelo desinteresse por parte dos alunos.
Como o recurso ao filme em aulas de História torna-se cada vez mais expressivo
entre os professores, o governo português promove um programa dedicado à Sétima Arte.
O seu intuito é que os alunos aliem arte e conhecimento. Para tal, foi desenvolvida uma
lista de filmes que permite serem utilizados nas diversas disciplinas do currículo escolar,
nomeadamente, na disciplina de História. Esta lista prevê que seja divulgada a ficção
nacional, sem esquecer o cinema estrangeiro. Para além do Plano Nacional de Cinema, o
programa da disciplina de História B, por ser a que aqui é estudada, possui sugestões de
filmes que podem ser apresentados aos alunos, tendo em consideração cada conteúdo
programático.
O estudo foi desenvolvido com dois modelos de ensino, ensino presencial e ensino
à distância, motivado pela pandemia que se viveu durante este ano letivo. De um modo
geral, o recurso ao cinema como recurso didático da disciplina de História apresentou
resultados favoráveis. No entanto, num ensino à distância e com o dever de confinamento
a que os alunos estavam sujeitos, o uso deste recurso didático ajudou os alunos a aliar o
necessário ao interessante e didático. Também deve-se salientar, que num regime de ensino por câmaras e microfones, o uso de recursos didáticos é limitado, reconhecendo,
deste modo, que o recurso ao filme é dos que melhor se enquadra neste modelo. O uso do
primeiro filme neste estudo teve por base duas utilizações de modo a possibilitar análises
diferenciadas. Numa primeira utilização, propôs-se utilizar a apresentação de partes do
filme, constatando que, no que concerne à rentabilização da carga horária, esta hipótese
mostrou-se mais favorável; todavia, observou-se a perda de interesse por parte dos alunos.
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Na sua segunda utilização, a apresentação do filme ocorreu na íntegra, todavia, a dispensa
de carga horária foi maior, mas o interesse dos alunos também. Outro aspeto que queria
avaliar era a entrega de uma ficha de trabalho relativa ao filme. Numa primeira experiência, foi entregue ao aluno a ficha antes do filme, levando a que o aluno se preocupasse
em responder às questões e perdesse a sua concentração em determinados momentos do
filme. Além disso, o preenchimento da ficha de trabalho ao mesmo tempo que o aluno vê
o filme faz com que não tenha tempo para processar a informação e amadurecer as suas
ideias, sendo este um passo importante para que a utilização do filme em aula obtenha os
frutos pretendido. Esses aspetos foram considerados pelos alunos quando, na segunda
experiência, puderam preencher uma ficha de análise após a visualização do filme. O
recurso ao género cómico comprovou o interesse do aluno pelo filme e, naturalmente,
pela temática tratada, alcançando melhores resultados.
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Anexos
Anexo 1
Filme técnica: To Kill a King

Data de lançamento: 18 de julho de 2003 (Portugal)
Direção: Mike Barker
Roteiro: Jenny Mayhew
Produção: Kevin Loader
Figurino: John Bloomfield
Duração: 143 minutos

Sinopse:
O filme To Kill a King, aborda um período em que a Inglaterra está em ruínas,
perante um país dividido entre liberalismo e absolutismo. O filme retrata a ação dos puritanos em derrubar o rei. A ação e comandada pela personagem do Lorde General Thomas Fairfaix e o Oliver Cromwell. Fairfaix, tem uma ação moderado, enquanto Oliver
Cromwell é mais radical, que tal ação leva à decapitação do rei em praça pública. Após a
morte do rei, sobre ao poder, como Lord Protetor Oliver Cromwell, grande defensor do
parlamentarismo. Durante o seu poder, pretende batalhar contra a traição de dois homens
poderosos, os V-brucks.
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Anexo 2
Plano de aula (7 de novembro de 2019) - To Kill a King:
Domínio: Dinamismos económicos da Europa nos séculos XVI a XVIII
Subdomínio: Uma Europa a dois ritmos: predominância rural e dinamismo urbano: a fachada Atlântica – Lisboa, Sevilha e Antuérpia
Sumário: O mercantilismo inglês:

Tempo le-

- Caracterização.

tivo:

90 minutos

Trabalho de grupo.
Aprendizagens Essenciais:

Conceitos:



Reconhecer, nas práticas mercantilistas, modos de afirmação
das economias nacionais.
Situação-problema:

Atos de navegação

Questões-orientadoras:


Como se caracterizou o mercantilismo inglês?
Conteúdos

Indicadores de
aprendizagem

1. Em Inglaterra, as ideias mer- 1. Caracteriza
o mercantilismo
cantis surgiram no século XVI
inglês
por John Hales, implementando na indústria o motor de
desenvolvimento. Todavia, estas foram implementadas lentamente, tendo em vista a resolução de dificuldades económicas que iam surgindo. No século XVII as ideias ganham

Estratégias de aprendizagem

Avaliação

1.1. Apresentação de uma imagem Participação
representativa da figura de Oliver
oral
Cromwell (documento 1 do manual), visualização do filme Morte
do Rei, da direção de Mike Barker,
e preenchimento de um guião, com Relação doo intuito do aluno comprovar a veracidade dos factos históricos, cumentos
bem como as características da com contepersonagem presente no filme utilizado como fonte para a sua údos
aprendizagem.
1.2. Diálogo com os alunos sobre
o filme e correção do guião de visionamento

Capacidade
de síntese
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força com a finalidade de proteger a economia britânica da
expansão comercial holandesa
e de desenvolver relações comerciais que atraíssem à Inglaterra os metais preciosos que
não tinham acesso direto.
Deste modo, o mercantilismo
inglês assumiu um carácter
mais flexível, pois adaptou-se
às circunstâncias, tornando-se
num elevado grau de eficácia.
O mercantilismo inglês distingue-se pela valorização da marinha e do sector comercial.
Este teve como motivação o
poderio económico dos holandeses, visto que a concorrência
fazia-se sentir na área dos
transportes marítimos e do comércio externo. Entre 1651 e
1663 promulgou-se uma série
de leis, designadas por Atos de
navegação, tinha em vista banir os holandeses das áreas de
comércio britânico, sendo: todas as mercadorias estrangeiras que entrassem em Inglaterra seriam obrigatoriamente
transportadas em embarcações
inglesas ou do país de origem;

1.3. Projeção da imagem de John
Hales, com o intuito de iniciar o
estudo do mercantilismo em Inglaterra, para que o aluno conheça a
figura histórica responsável pelo
aparecimento de ideias mercantis
no século XVI em Inglaterra.
1.4. Recuso ao PowerPoint para
apontar a finalidade das ideias
mercantis para o aluno perceber o
motivo que levou à criação desta
corrente económica que se desenvolve na Inglaterra desta época.
1.5. Projeção de uma imagem de
Thomas Mun, com uma hiperligação para a sua biografia, tendo o
objetivo do aluno reconhecer a sua
importância para as primeiras
ideias mercantis.
1.6. Recurso a imagem de várias
balanças comerciais, com o intuito
que o aluno, utilizando conhecimentos adquiridos na aula passada, analise o mercantilismo enquanto um fomento industrial e de
comércio externo.
1.7. Utilizando o PowerPoint para
a projeção de um esquema explicativo da motivação para o surgimento do mercantilismo, tendo o
intuito do aluno considerar que o
poderio económico dos holandeses na área dos transportes marítimos e no comércio externo foi o
impulso para o aparecimento do
mercantilismo inglês.
1.8. Leitura e análise do documento 2 do manual – O Ato de Navegação de 1651-, tendo como
objetivo que o aluno, a partir de
uma fonte escrita, retire informação necessária ao seu conhecimento.
1.9. Esquema que aborda os Atos
de Navegação e apresenta as datas
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estava reservado à marinha britânica o exclusivo de navegação de cabotagem e transporte
para Inglaterra das mercadorias das colónias; a composição
da equipa de navios sob pavilhão, deveria ser construída
maioritariamente por nacionais
do país. Os atos de navegação
foram complementados por
uma política de expansão territorial,

maioritariamente

na

América do Norte e nas Antillas. A concorrência com a Holanda estava destruída, faz com
que a frota mercante inglesa
não encontrasse entraves ao
seu crescimento. O sector comercial foi ainda reforçado
com a criação de companhias
de comércio. A mais célebre
foi a Companhia das Índias
Orientais, que em 1661 recebeu poderes soberanos de justiça civil, organização militar e
direção de guerra no Oriente.
Portanto, o, mercantilismo permitiu que o poderio comercial
e marítimo da Inglaterra se
consolidasse e que esta ocupasse o primeiro lugar na cena
económica internacional.

dos três principais, com várias hiperligações que direcionam o
aluno para conceitos e datas tendo
o intuito do aluno aprender o conceito e respetiva importância para
a proteção económica inglês.
Complemento com um mapa que
mostra as colónias no século XVII,
com o objetivo de que o aluno adiciona ao seu aprendizado que esta
política de protecionismo da marinha contribui para a expansão territorial e consequentemente a formação de colónias por parte de Inglaterra e para o localizar geograficamente as colónias britânicas.
1.10. Recurso ao PowerPoint para
os benefícios dos Atos de Navegação e à análise do documento 3 do
manual para o aluno constatar que
os Atos de Navegação favorecem
o comércio da marinha, desenvolveu o comércio e transformou
Londres num grande entreposto de
mercadorias comerciais.
1.11. Recurso PowerPoint para
mencionar a existência da Companhia das Índias Orientais e projeção de um mapa que faz referência
à ligação marítima entre Inglaterra
e Índia com o intuito de aluno adicionar esta criação como sendo
mais um aspeto para o desenvolvimento económico da Inglaterra.
1.12. Recurso ao PowerPoint para
explicar os ataques de corsários,
com o intuito do aluno associar a
sua ação como modo de benefício
à hegemonia marítima britânica.
1.13. Realização de um trabalho
prático, adaptado do manual, com
o intuito dos alunos, em grupo,
conseguirem realizar uma síntese
tendo por base as fontes escritas
que consta do manual, o texto das
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autoras do manual e o conhecimento adquirido na aula.

Competências específicas da História:


Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, manifestando sentido crítico na seleção adequada de contributos;
 Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação, implícita e explícita, assim como
os respetivos limites para o conhecimento do passado;
 Utilizar com segurança conceitos metodológicos da disciplina de História;
 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, sínteses de assuntos estudados.
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Anexo 3
Recurso PowerPoint- Figura de Cromwell e sua biografia

Fonte: Recurso PowerPoint utilizado em aula
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Anexo 4
Tabela- Partes selecionadas do filme apresentado
Partes
I

0’- 1’ 19’’

Ação
Situação de calamidade vivida em Inglaterra no ano de 1645.
Diálogo entre Cromwell e a esposa do General Fairfax- apre-

II

6’ 16’’- 7’ 19’’

sentação da personagem principal e diálogo sobre o seu amigo
Fairfax e a sua ação
Entrada de Cromwell no parlamento, renunciando o aumento
de impostos devido à guerra.
Festa de comemoração do General Fairfax- diálogo de Cromwell e Fairfax com Holles sobre os débitos do parlamento:

III

9’ 49’’- 12’ 36’’

despesa de guerra e pagamento dos soldados. Cromwell questiona sobre o livre comércio, as reformas legais e as garantias
básicas. Discussão sobre o regime parlamentarista em detrimento do poder absoluto. Redação dos limites do rei, por Cromwell.

IV

14’ 20’’- 18’ 16’’

Encontro de Cromwell e Fairfax com o rei D. Carlos I, para
indicar os seus limites de poder, apontando a sua assinatura.
No parlamento, discutem a contraproposta do rei, em que a

V

24’ 40’’- 27’ 17’’

maioria vota a favor, mas Cromwell contesta a decisão, alegando Holles como traidor do parlamento e ser a favor do rei
absoluto. Aprovação da monção do rei.
Cromwell dirige a Fairfax, indicando que para além de querer

VI

125’ 02’’- 128’

depor o rei, quer descobrir novas terras e novas culturas para
cultivo. Coroação de Cromwell como Lord Protector de Inglaterra.

VII

137’- 142’ 30’’

Texto final com a indicação do que aconteceu com as personagens e com o futuro da Inglaterra.
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Anexo 5
Questionário de rentabilização do filme n.º 1
Escola Secundária Domingos Rebelo
Ano letivo 2019/2020
Análise do filme “ To Kill a King”
Data de lançamento: 18 de julho de 2003 (Portugal)
Direção: Mike Barker
Roteiro: Jenny Mayhew
Produção: Kevin Loader
Figurino: John Bloomfield

1- Tendo por base o filme que acabaste de visualizar preenche os seguintes itens
a) Indica o ano que o filme aborda:
_________________________________________________________
b) Indica o lugar que se desenrola a ação:
_________________________________________________________
c) Menciona o nome da personagem principal:
_________________________________________________________
d) Apresenta as características físicas da personagem:
_________________________________________________________
e) Enumera as características da sua personalidade:
_________________________________________________________
f) Aponta o estrato social que a personagem se insere:
_________________________________________________________
g) Ilustra a sua ação:
_________________________________________________________
h) Elucida a função que desempenha:
_________________________________________________________
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Anexo 6
Correção da ficha n.º 1: Análise do filme “ To Kill a King”
Questão

Hipótese de resposta

Indica o ano que o filme aborda

1645

Indica o lugar que se desenrola a ação

Inglaterra

Menciona o nome da personagem princi-

Oliver Cromwell

pal

Apresenta as características físicas da Homem baixo, com rigidez facial, meiapersonagem

idade

Enumera as características da sua perso- Decidido, persistente, nacionalista, parlanalidade

mentar

Aponta o estrato social que a personagem Nobreza
se insere
Ilustra a sua ação
Elucida a função que desempenha

Luta pelo sistema parlamentarista em Inglaterra
Lord Protector de Inglaterra
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Anexo 7
Ficha de análise do filme n.º 2
Escola Secundária Domingos Rebelo
Ano letivo 2019/2020
História B
10.º Ano
Nome

Análise ao Filme To Kill a King
Sinopse:
Data de lançamento: 18 de julho de 2003 (Portugal)
Direção: Mike Barker
Roteiro: Jenny Mayhew
Produção: Kevin Loader
Figurino: John Bloomfield
1. Após a visualização do filme elabora, em pares, uma análise do seu conteúdo:

- Regimes políticos que são abordados ao longo do filme;
- Identificação dos diferentes espaços onde decorrem a ação;
- Reação dos diferentes grupos sociais aos regimes que se confrontam no decorrer da ação
e as causas para o mesmo;
- Regime político vitorioso e ação que simboliza o mesmo.
Bom trabalho! 
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Anexo 8
Correção da ficha n.º 2: Análise do filme “ To Kill a King”

Tópico 1- Regimes políticos que são abordados ao longo do filme


Absolutismo (representado pela figura de Holles e a esposa de Fairfax) e Parlamentarismo (representado pela figura de Cromwell e Fairfax)
Avaliação
Não responde
Incompleto
Completo
Errada

Não menciona nenhum aspeto.
Indica, apenas, um regime
Indica os dois regimes.
Aponta os elementos de forma errada

Tópico 2- Identificação dos diferentes espaços onde decorrem a ação


Parlamento, Castelo do rei, Casa de Fairfax e Casa de Cromwell
Avaliação
Não responde

Não menciona nenhum aspeto.

Incompleto

Aponta, apenas, 1 ou 2 lugares.

Completo
Errada

Identifica 3 ou 4 espaços.
Aponta os elementos de forma errada

Tópico 3- Reação dos diferentes grupos sociais aos regimes que se confrontam
no decorrer da ação e as causas para o mesmo


O grupo afeto ao rei pretende que o rei tenha poder perante o Parlamento, aceitam
a monção do rei (rei aceita ter limites de poder).
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O grupo contra o rei, luta contra a posição do rei no Parlamento e sua ação prendesse pela destituição do rei (decapitação) e aclamação de Cromwell como Lord
Protetor de Inglaterra.
Avaliação
Não responde

Não menciona nenhum aspeto.
Aponta, apenas, reação.

Incompleto
Aponta, apenas, a causa.
Completo
Errada

Identifica a ação e a causa de forma correta
Aponta os elementos de forma errada

Tópico 4 - Regime político vitorioso e ação que simboliza o mesmo
 Parlamentarismo, verificado pela decapitação do rei, simbolizando o fim do poder
absoluto.
Avaliação
Não responde

Não menciona nenhum aspeto.
Aponta, apenas, o regime vitorioso.

Incompleto
Aponta, apenas, a ação que simboliza.
Completo
Errada

Refere o regime vitorioso e a ação simbolizadora
Aponta os elementos de forma errada
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Anexo 9
Ficha Técnica: Modern Times

Data de lançamento: 5 de fevereiro de 1936
Direção: Charlie Chaplin
Roteiro: Charlie Chaplin
Produção: Charlie Chaplin
Duração: 126 minutos

Sinopse:
O filme mostra uma personagem que trabalha numa fábrica, cujo seu trabalho é
monótono e repetitivo. Após a saída do trabalho, fruto de um colapso nervoso, é preso e
de forma inconsciente ajuda a polícia a prende outros condenados que estavam em fuga
e é saudado herói, fazendo com que saia libertado da prisão. Acidentalmente, conhece
uma jovem órfã, na qual em diversas peripécias da vida, vivem numa cabana abandonada.
Após ser novamente preso por ter atirado um tijolo a um polícia, este reencontra a amiga
e vai trabalhar com ela para uma cafetaria. Ela é dançarina e ele é garçon e cantor, num
espetáculo, a personagem perde a letra da canção, mas recupera-a e torna-se um fenómeno. Chega a polícia para prender a rapariga por um delito cometido pela mesma e
ambos fogem. O filme termina com a ida de ambos num caminho incerto.
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Anexo 10
Plano de aula (19 de maio de 2020): Modern Times

Escola Secundária Domingos Rebelo
10.º ano História B (Aula síncrona – 45 minutos)
Plano de aula de ensino à distância
Título da aula remota: Concentração industrial e bancária; Racionalização do trabalho

Objetivos da aula

Identificar mudanças causadas pela industrialização ao
nível da valorização do trabalho;
Mencionar doutrinas da racionalização do trabalho;
Apontar características da produção industrial e capitalista.

Conteúdos/conceitos

Taylorismo, fordismo, consumo de massa e estandardização

Sequência de aprendizagem

Recursos

Manual e PowerPoint
1. Visualização do filme Modern Times (16´28´´)
2. Que mudança trouxe a industrialização ao nível
da valorização do trabalho?
2.1. Esquema mostrando que a industrialização veio
substituir as oficinas e os artesãos, por fábricas e operários e que as fábricas passam é a revolução do trabalho.
2.2. Menção da modificação das fábricas causada pela
alteração do processo produtivo e económico.
2.2.1. Mencionar as alterações fabris que ocorreram,
nomeadamente na sua composição e organização.
2.3. Relacionar que este processo de industrialização
levou à regulamentação da disciplina laboral.
2.3.1. A disciplina laboral consistia em horários rígidos e pela presença de capatazes para vigiar e controlar o trabalho dos operários.
3. Quais forma as doutrinas da racionalização do
trabalho?

106

3.1.Para além do que foi mencionado anteriormente,
frisar a ideia de que esta disciplina prevê as melhorias
de produção, na relação custo/lucro.
3.2. Ressaltar que é no seguimento da ideia anterior
que surge o processo de trabalho fabril (Factory System).
3.2.1. Compreender a sua composição e a sua importância para o aparecimento das linhas de montagem.
3.2.2. Leitura de um excerto, para que o aluno compreenda a utilidade e organização da linha de montagem.
3.3. Apresentação do mapa-mundo, assinalando EUA,
Alemanha e Inglaterra.
3.3.1. Apresentação do mapa de Inglaterra para
mencionar que foi o país onde se iniciou os novos
métodos de organização do trabalho fabril.
3.3.2. Apresentação do mapa da Alemanha e dos
EUA para indicar que estes dois países foram responsáveis pelo aperfeiçoamento do método estudado anteriormente.
3.3.3 Apresentação do mapa dos EUA para mencionar a figura de Frederick Taylor, como criador da
doutrina taylorista.
3.3.3.1 Definição e composição da doutrina de taylorismo.
4. Quias foram as características da produção industrial e capitalista?
4.1. Esquema para indicar que a produção em massa e
o consumo em massa vão sustentar a ideia do fordismo
e a doutrina atrás estudada.
4.2. Referir que a ideia de produção em grande quantidade e a baixo preço foi criticada, por esta vincular o
operário a uma automatização rotineira no trabalho.
4.3. Apresentar que a doutrina de taylorismo consolidou a produção e consumo em massa e conduziu a um
avanço da industrialização e do capitalismo.
4.3.1. Apontar que a produção em massa e o consumo em massa levam à estandardização.
Sugestão de atividade/exercício

Ficha de trabalho- aula assíncrona
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Anexo 11
Momentos do filme explorados

Momento
I

II

Cena

Relação com os conteúdos da aula

Relógio

Tempo é dinheiro

Paralelismo das ovelhas com a saída

No novo sistema de trabalho, os ho-

dos homens a sair do comboio

mens agem de forma irracional à semelhança dos animais

III
IV

V

Presidente que regula o trabalho atra-

Todo o trabalho é vigiado, de modo

vés de um visor

a controla a produtividade

Figura do capataz
Linha de montagem onde se encontra

Exemplo de uma linha de monta-

Charlie Chaplin

gem, em que cada funcionário, sem
sair do sítio, efetua apenas uma tarefa

VI

Paragem de Charlie para coçar o

Não pode haver baixa de rendi-

braço e a vinda do capataz

mento, para não baixar a produção

Abelha

Não pode haver paragens, porque

VII

implica parar toda a linha de montagem

VIIII
IX

X

XI

Troca do turno

Organização do trabalho por turnos

Máquina alimentadora

Para que os funcionários mesmo a
almoçar não parem a produção

Entrada de Charlie na máquina

Tudo é automatizado, até mesmo os
operários

Saída de Charlie na fábrica

Como o operário passou muitas horas a fazer a mesma tarefa e no final
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do seu horário de trabalho, este
apresenta problemas psicológicos.
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Anexo 12
Ficha de análise do filme
Escola Secundária Domingos Rebelo
Ano letivo 2019/2020
Aula Assíncrona
Ficha de trabalho
Nome: _________________________________________________________ N.º____

1. Revê o excerto do filme “Tempos modernos” de Charlie Chaplin e redige um texto
onde deves relacionar o excerto com os seguintes tópicos:
- Regulamentação de uma disciplina laboral;
- Factory System (divisão de trabalho, especialização de tarefas e linhas de montagem);
- Doutrina Taylorista e a ideia de fordismo;
- Relacionar com aspetos positivos e negativos da nova organização do trabalho.

2. Consideraste que ao visualizares o filme consolidaste melhor os assuntos tratados em
aula?
Assinala, apenas, com um X a tua opção

___ Sim
___ Não
___ Não Sei

2.1. Justifica a tua resposta.

Bom trabalho! 
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Apêndices
Apêndice 1
Lista de filmes pelo Plano Nacional de Leitura, destinado ao Ensino Secundário, para o
ano letivo 2019/2020
A Viagem à Lua | Le Georges Méliès
Voyage

dans

la

Lune

França,1902
Curta-metragem, Ficção, 14’
Sinopse - O professor Barbenfouillis convence os seus colegas a
participarem numa viagem de exploração à Lua e o grupo parte
numa nave que aterra no olho direito da Lua.

Fantasmas antes do Hans Richter
pequeno-almoço|
Ghosts
breakfast

before

Alemanha, 1928
Curta-metragem, experimental, 9’
Sinopse – Trata-se de uma obra experimental do artista alemão
Hans Richter.

Um

Cão

Anda- Luis Buñuel

luz|Un Chien Anda- França, 1929
lou
Curta-metragem, Ficção, 16’
Sinopse – Uma narrativa surrealista com autoria de dois grandes
artistas do século XX: Luis Buñuel e Salvador Dali.
O Homem da Câ- Dziga Vertov
mara de Filmar | URSS, 1929
Chelovek s KinoLonga-metragem, Documentário, 68’
apparatom
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Sinopse – Com um olhar e uma técnica única, o filme mostra nos o quotidiano moscovita nas suas mais diferentes facetas, sintetizando a evolução e as conquistas civilizacionais e culturais de
um século.
Douro, Faina Flu- Manoel de Oliveira
vial

Portugal, 1931
Curta-metragem, Documentário, 18’
Sinopse - Tendo o rio Douro como eixo, a azáfama da zona ribeirinha da cidade do Porto é amplamente ilustrada.

Luzes da Cidade | Charles Chaplin
City Lights

EUA, 1931
Longa-metragem, Ficção, 87’
Sinopse - O enredo gira em torno da personagem do vagabundo,
que está sem dinheiro e sem lugar onde morar, e de uma jovem
e pobre florista cega, pela qual o vagabundo se apaixona. A jovem confunde -o com um milionário e, para não a desapontar, o
vagabundo finge ser rico.

A

Revolução

Maio

de António Lopes Ribeiro
Portugal, 1937
Longa-metragem, Ficção, 138’
Sinopse - Filme de propaganda ideológica feito pelo regime do
Estado Novo, constrói uma ficção onde os ideais do salazarismo
se contrapõem aos ideais do comunismo, com o objetivo de valorizar os primeiros.

Jornal Português: Portugal, 1938 -1951
Revista Mensal de Curta-metragem, série de Documentários, 1018’ (total)
Actualidades
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Sinopse – Série de documentários produzidos pela Sociedade
Portuguesa de Atualidades Cinematográficas para o Secretariado
da Propaganda Nacional, no âmbito da estratégia do Estado
Novo para utilizar o Cinema com fins de propaganda ideológica.
As Vinhas da Ira | John Ford
The

Grapes

of EUA, 1940

Wrath

Longa-metragem, Ficção, 129’
Sinopse - É a história de uma família de pequenos agricultores
que, expulsos de suas terras no Oklahoma durante a depressão,
atravessam o país em busca de melhor sorte na Califórnia.

O Mundo a seus pés Orson Welles
| Citizen Kane

EUA, 1941
Longa-metragem, Ficção, 119’
Sinopse – O argumento de O Mundo a seus pés baseia -se, em
parte, na vida do magnata do jornalismo William Randolph Hearst e conta a história de Charles Foster Kane, um menino pobre
que acabou por se tornar num dos homens mais ricos do mundo.

Ladrões de Bicicle- Vittorio de Sica
tas | Ladri di Biciclette

Itália, 1948
Longa-metragem, Ficção, 93’
Sinopse - A história de um desempregado a quem roubam a bicicleta, que era absolutamente necessária para encontrar trabalho. A desesperada busca que faz com o seu filho através da cidade de Roma é pretexto para uma crónica da Itália em crise no
pós -guerra e, principalmente, para o retrato de uma relação entre
pai e filho.

Belíssima | Bellis- Luchino Visconti
sima
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Itália, 1951
Longa-metragem, Ficção, 115’
Sinopse - Maddalena, uma enfermeira que ganha a vida a dar
injeções ao domicílio, inscreve a filha para prestar provas de seleção para jovens atrizes na Cinecittà. Para Maria, a seleção representa um bilhete para dar à filha uma vida de luxo.
Noite e Nevoeiro | Alain Resnais
Nuit et Bruillard

França, 1955
Curta-metragem, Documentário, 32’
Sinopse - Realizado sob encomenda, o filme apresenta um perturbador registo dos locais onde, recentemente, funcionavam os
campos de concentração nazis.

Fúria de Viver | Re- Nicholas Ray
bel

Without

Cause

a EUA, 1955
Longa-metragem, Ficção, 111’
Sinopse - Jim é um jovem problemático e, por sua causa, os pais
mudam frequentemente de residência. Um dia Jim é preso por
embriaguez e desordem, e conhece Judy, uma jovem revoltada.
A rivalidade com o namorado de Judy tem consequências trágicas para todos.

O Sétimo Selo | Det Suécia, 1957
Sjunde inseglet

Longa-metragem, Ficção, 1957
Sinopse – De volta das Cruzadas, um cavaleiro vê o seu país destruído. Depois encontra uma enigmática personagem, a Morte,
com a qual, no decurso de uma longa partida de xadrez, aborda
diversas questões sobre a fé e a dúvida.
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Os

Quatrocentos François Truffaut

Golpes | Les Quatre França, 1959
Cents Coups
Longa-metragem, Ficção, 99’
Sinopse - O filme narra a história do jovem parisiense Antoine
Doinel, um garoto de 14 anos que se rebela contra o autoritarismo na escola e o afastamento da sua mãe e do padrasto. Rejeitado, Antoine falta às aulas para frequentar cinemas ou brincar
com os amigos. Com o passar do tempo, vai vivenciar todo um
mundo de descobertas e de pequenos delitos.
A Infância de Ivan| Andrei Tarkovsky
Ivanovo detstvo

Rússia, 1962
Longa-metragem, Ficção, 95’
Sinopse - Ivan vive uma vida feliz até ao momento em que rebenta a 2.ª Guerra Mundial e fica sem a sua família. Para se vingar, passa a trabalhar como espião para o Exército Vermelho.

Os Verdes Anos

Paulo Rocha
Portugal, 1963
Longa-metragem, Ficção, 91’
Sinopse – Júlio, de dezanove anos, desloca -se da província para
Lisboa, tentando a sorte e procurando ganhar a vida como sapateiro. Mal chega, um acaso leva -o a conhecer Ilda, uma jovem
da sua idade, empregada doméstica numa casa perto da oficina.
O jovem sente -se num ambiente estranho e hostil, e a cidade
inquieta -o. Começa a desconfiar de Ilda, que acaba com o namoro, e, impulsivo, provoca a tragédia.

A Caça

Manoel de Oliveira
Portugal, 1964
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Curta-metragem, Ficção, 21’
Sinopse - Pela calada da noite, uma raposa mete -se num galinheiro e papa uma galinha. José, rapaz desembaraçado, sai de
casa, junta -se ao seu amigo Roberto, e confrontam -se em lutas
corpo - a -corpo e brincadeiras de rapazes. Ambos têm um fraquinho pela caça. Roberto vai ter com o pai, e pede -lhe a espingarda para ir caçar com o amigo.
Belarmino

Fernando Lopes
Portugal, 1964
Longa-metragem, Documentário, 72’
Sinopse - Belarmino é um antigo campeão de boxe, de humildes
origens, que, apesar de alguns momentos de glória, foi explorado
pelo sistema. Nutre -se agora de memórias e vive como um marginal, deambulando pela cidade de Lisboa. Para ganhar a vida, é
engraxador e pinta fotografias

Pedro, o Louco | Pi- Jean -Luc Godard
errot, Le Fou

França, Itália, 1965
Longa-metragem, Ficção, 115’
Sinopse - Ferdinand, casado com uma italiana, acaba de perder
o seu emprego. Numa noite de festa em casa de amigos, o casal
contrata a jovem Marianne para tratar das crianças. Ferdinand
volta para a casa, encontra Marianne e tenta conquistá -la. No dia
seguinte, o novo casal foge em direção ao Sul, e enfrenta as mais
variadas situações.

A Cortina Rasgada Alfred Hitchcock
| Torn Curtain

EUA, 1966
Longa-metragem, Ficção, 128’
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Sinopse - Um cientista americano, Michael Armstrong, participa
num congresso internacional de física e leva sua noiva/assistente
Sarah Sherman. No congresso, ela interceta uma mensagem destinada a Michael e descobre que o noivo planeia desertar para
Berlim Oriental, onde pretende conseguir fundos para seu projeto secreto.
A Tomada do Poder Roberto Rossellini
por Luís XIV | La Itália, 1966
Prise de Pouvoir
Longa-metragem, Ficção, 94’
par Louis XIV
Sinopse – A Tomada do Poder por Luís XIV é uma notável evocação da história de França no momento em que se instaura o
poder pessoal e absoluto de Luís XIV e se inicia verdadeiramente
o reinado do jovem Rei Sol, depois da morte do Cardeal Mazarino.
Sophia de Mello João de César Monteiro
Breyner Andresen

Portugal, 1969
Curta-metragem, Documentário, 19’
Sinopse – O filme é um documentário sobre a obra poética da
escritora Sophia de Mello Breyner Andresen e condensa uma experiência ímpar no denominado documentarismo português.

Exposição de Lour- Manuel Pires
des Castro na Gale- Portugal, 1970
ria 111
Curta-metragem, 7’35”
Sinopse – Trata -se de um filme reportagem realizado por Manuel Pires, por ocasião da Exposição de Lourdes Castro na Galeria 111, em outubro 1970.
* Plataforma Cinemateca Digital
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Sombras

Manuel Pires
Portugal, 1970
Curta-metragem, 7’ 59”
Sinopse – Trata -se do registo, realizado por Manuel Pires, sobre
o Teatro de Sombras de Lourdes Castro. Filmado com efeitos de
luz e cor, no Teatro Laura Alves, em Lisboa.
* Plataforma Cinemateca Digital

Jaime

António Reis
Portugal, 1974
Curta-metragem, Documentário, 34’
Sinopse – Através do desenho e da pintura, Jaime, doente psiquiátrico, busca, no seu labirinto interior e no exterior que o rodeia, a harmonia que lhe escapou: o sentido das origens, as imagens do seu passado distante, as presenças do universo ausente
das terras de Barco, na Beira Baixa, que cedo a cidade lhe roubou.

Painel do 10 junho Manuel Pires
de 1974 (Mercado Portugal, 1974
do Povo)
Curta-metragem, 16’35”
Sinopse - Registo da pintura de um painel coletivo na Galeria de
Arte Moderna, em Belém, que foi intervencionado por 48 artistas.
* Plataforma Cinemateca Digital
As Armas e o Povo

Coletivo dos trabalhadores da atividade cinematográfica Portugal, 1975
Longa-metragem, Documentário, 81’
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Sinopse – O documentário aborda o período que vai do 25 de
Abril ao 1º de Maio de 1974, ilustrando a ação militar e a movimentação de rua tendentes ao desmantelamento do "aparelho social e político do fascismo".
24 Cores

Seg. Manuel Pires
Portugal, 1979
Curta-metragem, 6’
Sinopse - Manuel Pires pintou à mão, em película 16mm, 24 fotogramas de cores variadas, intercalados por 24 fotogramas de
transparência e por 24 fotogramas de uma só cor, como azul, vermelho, amarelo, ou verde, com a intenção de provocar a perceção
de que o que estamos a ver são barras de televisão.
* Plataforma Cinemateca Digital

Manhã Submersa

Lauro António
Portugal, 1980
Longa – metragem, Ficção, 131´
Sinopse - Anos 40. A experiência desencantada de um jovem seminarista, vindo da aldeia e de modestas origens, sob a proteção
de uma senhora austera que se propõe arrancá-lo a um ambiente
de miséria e ignorância. Sem vocação, António cederá à subtil
prepotência de D. Estefânia, sacrificando -se pela promoção social da família.

Cerromaior

Luís Filipe Rocha
Portugal, 1981
Longa-metragem, Ficção, 90’
Sinopse - Após uma frustrada tentativa de evasão, Adriano regressa ao seio da sua família, grupo dominante numa povoação
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alentejana em meados dos anos 30. Aí, a exploração social é representada pelo arrogante primo Carlos, símbolo de um salazarismo que se vai consolidando no país.
Olho de Vidro – Margarida Gil
Uma História da Portugal, 1982
Fotografia
Longa-metragem, Documentário, 1982
Sinopse – Documentário ímpar sobre a história da fotografia,
procura inventariar as diferentes existências da fotografia no seio
da cultura contemporânea.
En Rachâchant

Jean -Marie Straub, Danièle Huillet
França, 1982
Curta-metragem, Ficção, 7’
Sinopse – Ernesto tem 9 anos e não está nada interessado em ir
à escola.

Uma Rapariga no Vítor Gonçalves
Verão

Portugal, 1986
Longa-metragem, Ficção, 82’
Sinopse - Isabel passa férias com o pai e a irmã mais nova. A
vida passa, tudo em redor parece desiludi -la, e o Verão está a
acabar.

Uma
Bolso

Pedra

no Joaquim Pinto
Portugal, 1987
Longa-metragem, Ficção, 91’
Sinopse - Uma história de iniciação na idade adulta: em férias na
estalagem de uma tia, à beira mar, Miguel encontra Luísa, o pescador João e o Dr. Fernando, três personagens que marcarão a
entrada da sua primeira “pedra no bolso”.
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Cinema Paraíso | Giuseppe Tornatore
Nuovo Cinema Pa- Itália, 1988
radiso
Longa-metragem, Ficção, 120’
Sinopse - Salvatore Di Vita é um cineasta bem -sucedido que
vive em Roma. Um dia recebe um telefonema da mãe avisando
que Alfredo está morto. A menção deste nome reaviva lembranças de infância e, principalmente, do Cinema Paradiso, onde Salvatore se refugiava quando era pequeno.
O Sangue

Pedro Costa
Portugal, 1989
Longa-metragem, Ficção, 95’
Sinopse – Numa família constituída por dois irmãos, órfãos de
mãe e com um pai ausente, Vicente, o irmão mais velho, trabalha
para sustentar o irmão mais novo, Nino.

O Clube dos Poetas Peter Weir
Mortos | Dead Po- EUA, 1989
ets Society
Longa-metragem, Ficção, 128’
Sinopse - Um dos filmes mais paradigmáticos da década de 80,
contando a história de um professor de literatura que luta contra
o conformismo da instituição escolar.
Non, Ou a vã Gló- Manoel de Oliveira
ria de Mandar

Portugal, 1990
Longa-metragem, Ficção, 110’
Sinopse - Em África, nos finais da guerra colonial portuguesa,
um grupo de soldados avança pelo mato. Falam da guerra e da
missão histórica do homem em combate.

O Processo do Rei

João Mário Grilo
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Portugal, 1990
Longa-metragem, Ficção, 91’
Sinopse – O filme debruça -se sobre as intrigas palacianas que
resultaram no final trágico do rei D. Afonso VI, que terminou os
seus dias enclausurado num quarto do Palácio de Sintra.
Filadélfia | Phila- Jonathan Demme
delphia

EUA, 1993
Longa-metragem, Ficção, 1993
Sinopse – O filme aborda a história do promissor advogado Andrew Beckett, que é despedido de um importante escritório da
Filadélfia quando os patrões descobrem que ele é portador do
vírus da SIDA.

Os Salteadores

Abi Feijó
Portugal, 1993
Curta-metragem, Animação, 16’
Sinopse - Em plenos anos 50, numa viagem de carro à noite ao
longo da costa portuguesa, ouve -se uma discussão sobre a identidade de um grupo de homens, capturados e mortos no decorrer
da Guerra Civil Espanhola.
* Filme integrado na Lista restrita

Fado Lusitano

Abi Feijó
Portugal, 1995
Curta-metragem, Animação, 5’37”
Sinopse – No filme, Portugal é apresentado como um pequeno
país situado num canto da Europa, de coração errante, alma
amargurada e espírito aventureiro

A Noite

Regina Pessoa
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Portugal, 1999
Curta-metragem, Animação, 6’35”
Sinopse – A Noite é uma história sobre as duas vidas solitárias
de uma criança e a sua mãe. Ao dar visibilidade à escuridão, às
sombras e ao silêncio, a autora aborda sentimentos como a falta
de proteção e o medo.
Os Respigadores e Agnès Varda
a Respigadora | Les França, 2000
Glaneurs et la GlaLonga-metragem, Documentário, 82’
neuse
Sinopse – Partindo de uma perspetiva estética, política e moral,
o filme constitui -se como uma investigação de Varda sobre a
vida francesa. O ponto de partida são os respigadores, que percorrem campos já ceifados em busca de espigas deixadas ficar e
que ficaram imortalizados na pintura de Millet e Van Gogh.
Através da sua viagem, Varda constrói um autêntico retrato da
França atual.
Janela da Alma

João Jardim e Walter Carvalho
Brasil, 2001
Longa-metragem, Documentário, 73’
Sinopse – Dezenas de pessoas com diferentes graus de problemas visuais, da miopia discreta à cegueira total, falam sobre a
visão que têm de si próprios, dos outros e do mundo

Em Construção | José Luis Guerín
En Construcción

Espanha, 2001
Longa-metragem, Documentário, 125’
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Sinopse – O filme propõe uma reflexão a partir da transformação
de zonas urbanas em Barcelona, mostrando em paralelo a vida
dos seus diferentes habitantes
Sob Céus Estranhos Daniel Blaufuks
Portugal, 2002
Longa-metragem, Documentário, 52’
Sinopse – O autor retoma as suas memórias familiares, reconhecendo -as durante um passeio por Lisboa, e regressa aos tempos
em que a capital foi corredor de passagem para muitos refugiados, como os seus próprios avós.
O Delfim

Fernando Lopes
Portugal, 2002
Longa-metragem, Ficção,88’
Sinopse - Portugal, finais dos anos 60. Tomá s Palma Bravo, o
Delfim, o Infante, é o herdeiro de um mundo em decomposição.
É ele o dono da Lagoa, da Gafeira, de Maria das Mercês, sua
mulher infecunda, de Domingos, o seu criado preto e maneta, de
um mastim e de um "Jaguar”.

Nha

Fala Flora Gomes
Portugal, França, Luxemburgo, 2002
Longa-metragem, Ficção, 210’
Sinopse – Trata -se de uma comédia musical que conta a história
de Vita, uma jovem africana que está proibida de cantar, porque
uma maldição ancestral, passada de geração em geração, ameaça
de morte qualquer mulher que se atreva a cantar naquela família.
* Filme integrado na Lista restrita

Adeus, Lenine

Wolfgang Becker
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Alemanha, 2003
Longa-metragem, Ficção, 121 ´
Sinopse - Outono de 1989. Pouco antes da queda do Muro de
Berlim, a mãe de Alex tem um ataque cardíaco e entra em coma.
O triunfo do capitalismo acontece enquanto ela está inconsciente. Quando finalmente acorda, no Verão de 1990, a RDA deixou de existir e Berlim está totalmente transformada.
A

Passagem

Noite

da Luís Filipe Rocha
Portugal, 2003
Longa-metragem, Ficção, 95’
Sinopse - Depois de ser violada por um toxicodependente, uma
jovem descobre que está grávida.

A Esquiva | L’Es- Abdelatif Kechiche
quive

França, 2003
Longa-metragem, Ficção, 117’
Sinopse – O filme conta -nos a história de um adolescente que
vive nos subúrbios de Paris e aborda, não só, os seus problemas,
mas também a sua aproximação à rapariga por quem se apaixona.

Autografia

Miguel Gonçalves Mendes
Portugal, 2004
Longa-metragem, Documentário, 103’
Sinopse – O filme retrata a vida, o percurso e individualidade de
Mário Cesariny, para além de pintor e poeta. Com o poema «Autografia» como fio condutor, o trabalho de Cesariny é exposto de
tal forma que nos permite uma apropriação muito particular da
obra do artista.
* Filme integrado na Lista restrita
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A Costa dos Mur- Margarida Cardoso
múrios

Portugal, 2004
Longa-metragem, Ficção, 120’
Sinopse - No final dos anos 60, o ideal decadente do Império
Português sufocava em guerras coloniais. Evita, na altura uma
jovem de 20 anos, deixa a metrópole para ir casar com Luís, o
seu noivo mobilizado em Moçambique. Mas Luís já não é o
mesmo, transformado pelo absurdo da guerra. Lançada num
mundo de violência e hipocrisia, Evita vai testemunhar o fim de
uma época.

Persépolis | Per- Marjane Satrapi e Vicent Paronnaud
sepolis

França, 2004
Longa-metragem, Animação, 117’
Sinopse - Persépolis conta a história de uma menina que cresce
no Irão durante a Revolução Islâmica (história autobiográfica de
Marjane Satrapi). Através dos olhos Marjane, vemos a destruição da esperança de um povo, quando os fundamentalistas tomaram o poder, forçaram as mulheres a usar véu e prenderam milhares de pessoas. Depois de um percurso cultural pelo Ocidente,
Marjane, sempre dividida entre a sua cultura de origem e o Ocidente, acaba por decidir ficar a viver em França.

Falta -me

Cláudia Varejão
Portugal, 2005
Curta-metragem, Documentário, 20’
Sinopse - Na turbulência da vida urbana, tendemos a subestimar
coisas que nos fazem falta. Este documentário pede a setenta habitantes de vários estratos sociais e etários da área metropolitana
de Lisboa que mencionem o que mais lhes faz falta, e, deste
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modo, compõe -se um retrato muito particular da sociedade portuguesa contemporânea.
Stuart

José Pedro Cavalheiro (Zepe)
Portugal, 2006
Curta-metragem, Animação, 10’
Sinopse - A partir da obra gráfica de Stuart de Carvalhais desenvolvem -se deambulações por uma Lisboa sórdida e abandonada.
* Filme integrado na Lista restrita

Cartas a Uma Dita- Inês de Medeiros
dura

Portugal, 2006
Longa-metragem, Documentário, 60’
Sinopse – Documentário que revisita a memória dos anos de salazarismo, através do olhar e testemunho de várias mulheres que,
durante o regime, foram convidadas a manifestar o seu apoio a
Salazar.

Juno

Jason Reitman
EUA, 2007
Longa-metragem, Ficção, 96 ’
Sinopse - Juno, uma adolescente, fica grávida, decide ter o bebé
e entrega -o para adoção.

Terra Sonâmbula

Teresa Prata
Portugal, Moçambique, 2007
Longa-metragem, Ficção, 96’
Sinopse - Adaptação do livro homónimo de Mia Couto e estreia
na realização de Teresa Prata, o filme conta a história de Muidinga, no início da década de 90, numa altura em que os efeitos
da Guerra Civil ainda se fazem sentir.
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* Filme integrado na Lista restrita
Deus Não Quis

António Ferreira
Portugal, 2007
Curta-metragem, Ficção, 15’
Sinopse – O filme parte da dramatização dos versos da canção
popular Laurindinha, e conta a história do jovem Ramiro, que
parte para a guerra deixando Laurinda, o amor da sua vida.

Antes de Amanhã

Gonçalo Galvão Teles
Portugal, 2007
Curta-metragem, Ficção, 24’
Sinopse - A partir dum conto de Mário de Carvalho, Gonçalo
Galvão Teles faz uma adaptação para o cinema em que retratam
24 horas na vida de um fotógrafo que se sente ameaçado e perseguido pela Polícia do antigo regime.
* Filme integrado na Lista restrita

O Mistério da Es- Jorge Paixão da Costa
trada de Sintra

Portugal, Brasil, 2007
Longa-metragem, Ficção, 98’
Sinopse - Uma adaptação do policial escrito a quatro mãos para
o Diário de Notícias por Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, recriando uma história de um rapto ao qual se sucedem histórias
de traições, ameaças, duelos e intrigas.

As Duas Faces da Diana Andringa e Flora Gomes
Guerra

Portugal, 2007
Longa-metragem, Documentário, 100’
Sinopse - Luta de libertação para uns, guerra de África para outros: o conflito que, entre 1963 e 1974, opôs o PAIGC às tropas
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portuguesas é visto de perspetivas diferentes por guineenses e
portugueses.
Aquele

Querido Miguel Gomes

mês de Agosto

Portugal, 2008
Longa-metragem, Docuficção, 150’
Sinopse – Trata -se da história de uma família, músicos de uma
banda popular, que tocam pelas aldeias do Portugal profundo durante o quente mês de Agosto.

Ruínas

Manuel Mozos
Portugal, 2009
Longa-metragem, Documentário, 60’
Sinopse - Fragmentos de espaços e tempos, restos de épocas e
locais onde apenas habitam memórias e fantasmas. Vestígios de
coisas sobre as quais tempo, elementos, natureza e a própria ação
humana exercem a sua ação. Com o tempo tudo deixa de ser,
transformando -se noutra coisa.

Arena

João Salaviza
Portugal, 2009
Curta-metragem, Ficção, 15’
Sinopse - Mauro vive em prisão domiciliária. As tatuagens ajudam -no a queimar o tempo, mas três jovens do bairro aproximam -se da sua janela.

A Rapariga mais Radu Jude
Feliz do Mundo | Roménia, 2009
Cea mai fericitã
Longa-metragem, Ficção, 95’
fatã din lume
Sinopse – Délia, uma rapariga de 18 anos, ganha um carro num
concurso organizado por uma marca de sumos de laranja. Em
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contrapartida, terá de aparecer num anúncio para promover o
sumo em questão.
José e Pilar

Miguel Gonçalves Mendes
Portugal - Espanha -Brasil, 2010
Longa-metragem, Documentário, 125’
Sinopse - O documentário acompanha o quotidiano da vida conjunta do escritor português José Saramago e da jornalista e escritora espanhola Pilar del Rio.
* Filme integrado na Lista restrita

Fantasia Lusitana

João Canijo
Portugal, 2010
Longa-metragem, Documentário, 67’
Sinopse - Um documento que reúne imagens de arquivo e testemunhos de alguns dos milhares de refugiados que usaram Portugal como ponto de passagem, durante a fuga da Europa nazi na
década de 40.

O Estranho Caso Manoel de Oliveira
de Angélica

Portugal, 2010
Longa-metragem, Ficção, 97’
Sinopse - Isaac, jovem fotógrafo e hóspede da pensão de Dona
Rosa, na Régua, é chamado com urgência por uma família abastada para tirar o último retrato da filha, Angélica, uma jovem que
morreu logo após o casamento. Isaac «descobre» Angélica, fica
deslumbrado com a sua beleza, e, a partir daí, será assombrado
por ela.

Mistérios de Lisboa Raúl Ruiz
Portugal, 2010
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Longa-metragem, Ficção, 272’
Sinopse – Pedro da Silva, um órfão de 14 anos, é a personagem
unificadora de várias histórias entrelaçadas e interligadas que
atravessam todo o século XIX. O filme baseia -se na obra homónima de Camilo Castelo Branco.
Senhor X

Gonçalo Galvão Teles
Portugal, 2010
Curta-metragem, Ficção, 22’
Sinopse - Um homem simples que leva uma vida escura e fria. X
acorda todas as noites para a ronda de recolha do lixo de uma
cidade que nunca chegou a ser sua, e o seu único refúgio é o café
onde todas as madrugadas observa a empregada Y. Uma noite,
X descobre na sua ronda um velho que se prepara para queimar
uma câmara de filmar.
* Filme integrado na Lista restrita

Pina

Wim Wenders
Alemanha, França, 2010
Longa-metragem, Documentário, 99’
Sinopse – Trata -se de um documentário sobre a obra da coreógrafa alemã Pina Bausch.

O Barão

Edgar Pêra
Portugal, 2011
Longa-metragem, Ficção, 105’
Sinopse – Esta é a história de um barão ditador e cruel, um vampiro marialva que aterrorizava os habitantes duma região montanhosa, entre um registo de crítica às ditaduras e evidentes influências dos denominados filmes de terror.

131

A Arca do Éden

Marcelo Félix
Portugal, 2011
Longa-metragem, Documentário, 80’
Sinopse - Um filme poético sobre a memória e a preservação.
Entre os problemas de conservação na botânica e no cinema, o
filme liga passado e futuro em torno da luta com a perda do que
nos rodeia e faz parte de nós.

Alda e Maria, Por Pocas Pascoal
Aqui Tudo Bem

Portugal -Angola, 2011
Longa-metragem, Ficção, 94’
Sinopse - No fim do verão de 1980, Alda e Maria, duas irmãs de
16 e 17 anos, chegam a Lisboa para fugir da guerra civil em Angola. Entregues a si próprias, terão de aprender a sobreviver
numa cidade estrangeira.
* Filme integrado na Lista restrita

Rafa

João Salaviza
Portugal, 2012
Curta-metragem, Ficção, 25’
Sinopse - Às seis da manhã Rafa descobre que a mãe está presa.
Na mota de um amigo, cruza a ponte 25 de Abril e vai a uma
esquadra no centro de Lisboa para visitar a mãe e esperar pela
sua libertação. As horas passam, Rafa não quer regressar sozinho
e há inúmeros problemas à sua espera.
* Filme integrado na Lista restrita

Kali, o Pequeno Regina Pessoa
Vampiro

Portugal, 2012
Curta-metragem, Animação, 9’2”
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Sinopse - Esta é a história de um rapaz diferente dos outros, e
que sonha em encontrar o seu lugar.
Tabu

Miguel Gomes
Portugal, 2012
Longa-metragem, Ficção, 118’
Sinopse - Uma idosa temperamental, a sua empregada cabo - verdiana e uma vizinha dedicada a causas sociais partilham o andar
num prédio em Lisboa. Quando a primeira morre, as outras duas
passam a conhecer um episódio do seu passado: uma história de
amor e crime passada numa África de filme de aventuras.
* Filme integrado na Lista restrita

Operação Outono

Bruno de Almeida
Portugal, 2012
Longa-metragem, Ficção, 92’
Sinopse – O filme reporta -se à cilada concebida pela PIDE, por
ordem de Salazar, para assassinar o General Humberto Delgado.
Tendo como nome de código «Operação Outono», o crime consumou -se em 13 de fevereiro de 1965, em território espanhol,
perto da fronteira portuguesa.

Rhoma Acans

Leonor Teles
Portugal, 2012
Curta-metragem, Documentário, 2012
Sinopse - Procurando as suas próprias raízes, a realizadora faz
uma incursão na história de uma família cigana.
* Filme integrado na Lista restrita

8816 Versos

Sofia Marques
Portugal, 2012
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Longa-metragem, Documentário, 50’
Sinopse – O documentário acompanha o ano que precedeu a
apresentação do projeto protagonizado pelo ator António Fonseca. A tarefa consistiu em decorar integralmente Os Lusíadas,
culminando numa apresentação pública da obra em 10 de junho
de 2012, em Guimarães, capital Europeia da Cultura.
Linhas de Welling- Valeria Sarmiento
ton

Portugal -França, 2012
Longa-metragem, Ficção, 135’
Sinopse - Em setembro de 1810, as tropas francesas de Massena
são derrotadas pelo exército anglo -português de Wellington, no
Buçaco, Apesar da vitória, portugueses e ingleses retiram -se
para Torres Vedras, onde Wellington fez construir linhas fortificadas dificilmente transponíveis.

E Agora? Lembra - Joaquim Pinto
me

Portugal, 2013
Longa-metragem, Documentário, 164’
Sinopse – O filme constitui -se como um caderno de apontamentos de um ano de ensaios clínicos com drogas tóxicas e ainda não
aprovadas para o tratamento do VIH, construindo uma reflexão
aberta e eclética sobre a memória, as epidemias, a globalização,
a sobrevivência para além do expectável, e o amor.

Nada
Meu

Tenho

de Miguel Gonçalves Mendes
Portugal, 2013
Longa-metragem, Ficção, 50’
Sinopse – O realizador Miguel Gonçalves Mendes e os escritores
brasileiros Tatiana Salem Levy e João Paulo Quenca viajaram
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até ao Extremo Oriente para uma troca de experiências com artistas e pensadores de Macau, Vietname, Camboja e Tailândia. *
Filme integrado na Lista restrita
Rei Inútil

Telmo Churro
Portugal, 2013
Curta-metragem, Ficção, 25’
Sinopse - Tiago é um aluno repetente, finalista do ensino secundário. Apesar de apelar ao divino, vai novamente chumbar o ano.
Entre mentir à benevolente mãe e ceder à tentação de uma viagem com a namorada, Tiago vai ter de tomar decisões.
* Filme integrado na Lista restrita

Verso da Fala

Maria Ventura e Carlos Lopes
Portugal, 2014
Longa-metragem, Documentário, 59’
Sinopse - Este documentário informa e educa para ajudar à compreensão do universo da surdez, combatendo preconceitos sociais acerca desta realidade.

Os Maias: cenas da João Botelho
vida romântica

Portugal, 2014
Longa-metragem, Ficção, 139’
Sinopse - Portugal, finais do século XIX. Após uma viagem pela
Europa, Carlos da Maia regressa a Lisboa. Acompanhado pelo
amigo João da Ega, Carlos leva uma vida ociosa, até que se apaixona por uma misteriosa mulher recém -chegada à capital, chamada Maria Eduarda.

Fuligem

Vasco Sá e David Doutel
Portugal, 2014
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Curta-metragem, Animação, 14’
Sinopse – Quando temos um presente e um futuro pela frente, as
memórias e os pensamentos são como a fuligem que se deposita
nas paredes das nossas cabeças.
Lingo

Daniel Roque
Portugal, 2015
Curta-metragem, Animação, 10’30”
Sinopse - A história de Manuel, um indivíduo que para ultrapassar a solidão e o desprezo dos outros se vai conectando às redes
sociais para arranjar alguma companhia. Contudo, rapidamente
vai perceber que amigos online, likes e selfies não trazem felicidade.

Mustang

Deniz Gamze Ergüven
Turquia, Alemanha, França, 2015
Longa-metragem, Ficção, 97’
Sinopse - Cinco irmãs de um vilarejo turco são punidas depois
de brincarem com os meninos, ato considerado escandaloso pela
religião muçulmana. Elas são mantidas presas em casa enquanto
a família procura arranjar casamentos.

Maria do Mar

João Rosas
Portugal, 2015
Longa – metragem, Ficção, 33’
Sinopse: Um fim-de-semana de Verão numa casa rural na zona
de Sintra. Nicolau, um rapaz de 14 anos, passa dois dias na companhia do irmão mais velho, Simão, e os amigos deste, na zona
de Sintra. A bela e reservada Maria do Mar é alvo da atenção de
todos, mas Nicolau é quem mais verá a sua vida perturbada por
aquela inesperada presença feminina.
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…além da sala de José Paulo Santos
espera

Portugal, 2015
Curta-metragem, Documentário, 28’
Sinopse – Um filme documental que nos apresenta as vivências
de um casal que optou por levar um modo de vida alternativo
numa região do interior de Portugal.

Balada de um Ba- Leonor Teles
tráquio

Portugal, 2016
Curta-metragem, Documentário, 11’
Sinopse – Num contexto social concreto, o filme intervém no
espaço real da vida portuguesa e reflete sobre comportamentos
xenófobos e racistas.

Estilhaços

José Miguel Ribeiro
Portugal, 2016
Curta-metragem, Animação, 18’
Sinopse - Este é um filme sobre a forma como a Guerra se instala
no corpo das pessoas que a vivem olhos nos olhos. E, depois, a
milhares de quilómetros e dezenas de anos decorridos, contamina, como um vírus, outros seres humanos.

Encontro
oso

Silenci- Miguel Clara Vasconcelos
Portugal, 2017
Longa-metragem, Ficção, 80’
Sinopse - Um grupo de estudantes universitários de Lisboa organiza um encontro secreto no interior do país. Na ânsia de obter
um estatuto superior e aceder ao verdadeiro conhecimento, os
estudantes submetem -se a estranhos rituais inventados pelo seu
líder, o obscuro Dux.
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A Tocadora

Joana Imaginário
Portugal, 2017
Curta-metragem, Animação, 7’52
Sinopse - Por equívoco, a Tocadora bebe a água de lavar os pincéis e transforma -se em desenho.

A Sonolenta

Marta Monteiro
Portugal, 2017
Curta-metragem, Animação, 10’22
Sinopse - Filme baseado no conto homónimo de Anton Tchekov,
conta -nos a história de uma menina que, numa casa, é responsável por tomar conta de um bebé e por todas as atividades domésticas.

Aparição

Fernando Vendrell
Portugal, 2018
Longa-metragem, Ficção, 115’
Sinopse - Década de 1950. Alberto Soares, um jovem professor
acabado de formar, é colocado em Évora, uma cidade provinciana e moralista. Aí, encontra o um amigo do falecido pai, que lhe
apresenta as suas três filhas. No liceu onde trabalha, Alberto discute com os alunos as suas teorias existenciais e a sua desesperada busca por si mesmo.

Soldado Milhões

Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa
Portugal, 2018
Longa-metragem, Ficção, 85’
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Sinopse – O soldado Aníbal Augusto Milhais foi enviado para a
Flandres (Bélgica) durante a Primeira Grande Guerra, e, enfrentando corajosamente sucessivas ofensivas inimigas, aí se notabilizou.
Chuva é Cantoria João Salaviza, Renée Nader Messora
na Aldeia dos Mor- Brasil, Portugal, 2018
tos
Longa-metragem, Documentário, 114’
Sinopse - Ihjãc tem 15 anos e é um dos indígenas krahô do norte
do Brasil. Perdeu o pai e é visitado pelo espírito dele, o que o
leva a preparar uma festa de fim de luto. Entre o documentário e
a ficção, o filme de João Salaviza e Renée Nader Messora resulta
do convívio entre os cineastas e este povo.
Amor,
Novas

Avenidas Duarte Coimbra
Portugal, 2018
Curta-metragem, Ficção, 20’
Sinopse – Uma encantadora fábula sobre o romantismo. Manel
atravessa Lisboa com um colchão às costas e decide fazer uma
pausa. Nem de propósito entra na rodagem de um filme onde conhece Rita e tudo volta a fazer sentido.
* Filme integrado na Lista restrita

Fonte: https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema, [consultado a 27 de maio de
2020].
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