


Filmes sobre o crescimento e
sobre questões sociais, políticas 
e históricas, sobre artistas 
plásticos e sobre literatura 
Apresentamos de seguida várias 
possibilidades de sessões de longas
metragens dirigidas ao 3º Ciclo e ao
Secundário.
Cada uma das sessões vem acompanhada 
de uma ficha pedagógica onde os 
Professores podem explorar os conteúdos 
dos filmes. Estas fichas são gratuitas e 
são sempre enviadas à priori e oferecem 
ideias de trabalho e reflexão.
Em relação às actividades propostas, 
tentámos que estas, na sua globalidade, 
abordassem temas das diferentes 
áreas do saber e do desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social dos jovens 
despertando também uma atitude 
crítica e questionadora do mundo. 
Esta programação permite‐lhes ter acesso 
a um conjunto de obras diferentes, 
muitas delas inéditas comercialmente 
em Portugal, e que deverão ser sempre 
complementadas com uma conversa 
sobre as temáticas abordadas nos filmes. 
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Adeus, Mike
Maria Peters, Ficção, Holanda, 2012, 93’

Tema Responsabilidade parental

Mike esteve hospitalizado por muitos meses e está na hora 
de ir para casa. Mas quando tem alta hospitalar, a sua mãe 
não aparece para levá-lo para casa. No dia antes do Natal, 
Mike é enviado para uma instituição infantil. Como irá 
Mike conseguir celebrar o Natal em casa com a sua mãe?

Tópicos de exploração Responsabilidade; família 
monoparental; o Estado e a adopção; protecção de 
menores; alcoolismo – dependência, problemas associados 
(sociais, morais, familiares, profissionais, académicos, 
saúde); doença prolongada – crianças e hospitais; amizade. 

Desculpa!
Dave Schram, Ficção, Holanda, 2013, 95’ 

Tema Bullying

Jochem é vítima de bullying pelos seus colegas de escola. 
O seu amigo David não quer participar, mas tem medo 
de dizer alguma coisa. Uma manhã, o director da escola 
conta à turma que Jochem não voltou para casa depois 
de uma festa. David sente-se culpado e juntamente 
com um amigo, vai à procura de Jochem para lhe dizer 
que está arrependido. Mas será que é tarde demais?

Tópicos de exploração O que é o bullying - o papel 
dos pais e dos professores; Comportamentos e 
indícios das vitimas de bullying; o bullying pode levar ao 
suicídio?; formas de depressão e angústia; O poder das 
nossas palavras e acções nos outros; valores morais; 
o poder do grupo; responsabilidade civil e criminal.

Kauwboy – O Rapaz e o Pássaro
Boudewijn Koole, Ficção, Holanda, 2012, 81’

Tema Relação interparental/Família 

Jojo, um menino de 10 anos de idade, tem uma família 
difícil: o pai sofre de violentas mudanças de humor e a 
mãe está sempre ausente. Um dia, Jojo encontra uma 
gralha bebé, abandonada e leva-a para casa escondida. 
Através da sua amizade especial com o pássaro e a 
capacidade de adaptação que só as crianças possuem, 
Jojo encontra uma maneira de se aproximar do pai.

Tópicos de exploração Dificuldade em lidar com a 
morte – o luto; família monoparental; sentimentos; 
a forma da dor; relação família/escola; protecção 
de menores; a ligação entre animais e humanos.

Longas-metragens
Problemáticas sociais e históricas 

Áreas Saúde, Sociologia; Psicologia, Educação, Serviço  
Social, Direito, Ed. para a Cidadania, Artes, História, Direito

Já não sou uma criança?
Tema Adolescência e conflitos

Áreas Ciências Naturais, Educação para a Cidadania
Assunto Neste programa abordam-se diferentes temas 
relacionados com o crescimento e a relação com os 
outros. O primeiro amor, a primeira menstruação, a 
aceitação da diferença, a relação com o Outro e a 
responsabilidade  
Objectivos pedagógicos Questionar e reflectir sobre 
questões da transição da infância para a adolescência;
Aprendizagem através do lúdico/cinema; desenvolver a
imaginação e ampliar a cultura visual através da 
experiência do cinema; 



Leroy
Armin Völckers, Ficção, Alemanha, Suécia, 2008, 85’

Tema Discriminação racial

Leroy, um afro-alemão de 16 anos, é demasiado 
alemão para ser negro. A sua vida complica-se quando 
conhece os irmãos skinhead da sua namorada Eva.

Tópicos de exploração Identidade amor e família; 
Igualdade e discriminação; responsabilidade; 
humanismo; influências e conhecimento; 
educação; Justiça e direitos /deveres.

De Quinta a Domingo
Dominga Sotomayor, Ficção, Chile, Holanda 2012, 96’

Tema Relações familiares 

Um fim de semana familiar é a proposta deste road-movie. 
Aquilo que poderia ser um momento íntimo de partilha 
a quatro é, contudo, manchado pela constatação 
de que será a última vez que estarão todos juntos. 
Há dois mundos no carro - o banco de trás que 
acompanha com pequenas intromissões as nucas 
quase sempre em tensão dos pais, e o banco da 
frente que dividido a meias, tenta comunicar para trás 
apenas o seu lado mais positivo. Há assim um terreno 
minado o qual é necessário tactear com cuidado. 

Tópicos de exploração Dinâmica familiar- pais e 
filhos; resolução de tensões e problemas;  problemas 
conjugais – soluções e abordagens.

O Mito Americano 
de Dormir Fora
David Robert Mitchell, Ficção, EUA, 2010, 93’

Tema Adolescência 

Esta história segue quatro jovens que procuram amor 
e aventura numa última noite de Verão: Maggie, 
Rob, Claudia e Scott atravessam caminhos à medida 
que exploram a América encantada dos subúrbios 
perseguindo primeiros beijos, paixonetas esquivas, a 
popularidade e festas. Andam à procura da icónica 
experiência da adolescência, mas em vez dela descobrem 
os momentos tranquilos que mais tarde se hão de tornar 
a face da juventude que vão olhar com nostalgia.

Tópicos de exploração A adolescência - amor, 
amizade, aceitação, o grupo; descoberta da 
sexualidade; comportamentos de risco – álcool e 
drogas; idade da transição -mudanças e ansiedades.

17 Raparigas
Delphine Coulin, Muriel Coulin, Ficção, França, 2011, 90’

Tema Gravidez adolescente

Camille tem 16 anos e é muito popular na escola. 
Depois de passar uma noite com um rapaz, descobre 
que está grávida e partilha o seu segredo com as 
amigas. Com a sua influência e personalidade mordaz, 
Camille vai convencer as outras raparigas na escola que 
estar à espera de um filho é muito mais fixe do que 
ter muitos amigos no Facebook. As outras raparigas 
sentem-se pressionadas e decidem seguir o seu 
exemplo. Sendo fácil encontrar cúmplices voluntários 
entre os seus colegas rapazes conseguem levar o 
plano adiante. Baseado numa história verídica.

Tópicos para futura exploração Amizade; 
pacto; segredo; adolescência; cumplicidade; 
incompreensão; mudança; conflito geracional.



Hold Me Tight, Let Me Go
Kim Longinotto, Documentário, Reino Unido, 2007, 100’

Tema Educação: crianças problemáticas

A Mulberry Bush School, em Oxfordshire, na Inglaterra, 
é uma escola especializada em lidar com crianças 
emocionalmente perturbadas, com comportamentos 
violentos e excluídos do sistema de educação 
comum. Nesta escola recebem a atenção, paciência 
e empenho de mais de cem responsáveis, entre 
docentes e auxiliares, que enfrentam os seus constantes 
acessos de raiva, agressão física e destruição, mas 
também as manifestações de carinho e afeição. Uma 
difícil luta entre o desequilíbrio e a harmonia.

Tópicos de exploração Intimidade; professores: o poder 
da educação e da escola; ausência, Família e amor; 
entreajuda; responsabilidade; sobrevivência; desvio.

Prazer em Roubar
Josh Safdie, Ficção, EUA, 2008, 73’

Tema Responsabilidade

Este pode bem ser um caso de solidão: Eleonore é uma 
jovem e destemida carteirista que se passeia pelas ruas 
de Nova Iorque, exercendo a sua actividade com tanta 
mestria como desprendimento emocional. Eleonore é 
o centro desta auspiciosa estreia de Josh Sadfie, que 
além de realizar interpreta também o papel de Josh, o 
amigo a quem ela pede ajuda para localizar o carro que 
corresponde às chaves que acabou de roubar. Quando o 
encontram, Eleonore confessa que nem conduzir sabe, mas 
o detalhe não a coíbe de dar uma longa boleia ao amigo 
até Boston (a extraordinária sequência central do filme). 

Tópicos de exploração Intimidade; excentricidade; 
ausência; Família; solidão; sobrevivência; 
desvio; Amor; humor; percursos; sonho.

As Mãos no Ar
Romain Goupil, Ficção, França, 2010, 90’

Tema Multiculturalidade e imigração 

Estamos em 2067 e Milana relembra um momento 
marcante da sua infância, que teve lugar há quase 
60 anos, em 2009, quando era uma jovem imigrante 
chechena em Paris. A sua família não tinha os documentos 
em ordem e a ameaça de expulsão do país pairava 
constantemente sobre as suas cabeças. Quando se 
dão conta que o pior está prestes a acontecer, os 
seus amigos decidem reunir esforços para a salvar.

Tópicos de exploração Solidariedade; Pacto; 
Cumplicidade; Indivíduo-Grupo; Imigração; Mudança; 
Medo; Responsabilidade; Família; Diversidade 
Cultural; Integração; Preconceito; Discriminação; 
Sobrevivência Liderança; Repressão; Liberdade; Ética.

Salma
Kim Longinotto, Documentário, Reino Unido, Índia, 2013, 89’

Tema Discriminação e desigualdade de género 

Salma, uma jovem muçulmana da Índia, tinha 13 
anos quando foi trancada pela sua família durante 
25 anos, sendo proibida de estudar e forçada a casar. 
Começou secretamente a compor poemas em pedaços 
de papel e conseguiu fazê-los chegar às mãos de um 
editor. Contra todas as expectativas, Salma tornou-se 
a mais famosa poeta Tamil: o primeiro passo para a 
descoberta de sua própria liberdade e o desafiar das 
tradições e códigos de conduta na sua aldeia. 

Tópicos de exploração A poesia como forma de 
expressão; a educação oferece novas oportunidades? 
a sociedade Indiana; a religião islâmica;  influência 
da religião na educação e na sociedade; o papel da 
mulher na sociedade; o casamento e a família; o 
papel da política – legislação; o documentário.



As artes plásticas no grande ecrã

Áreas Artes, História da Arte, Comunicação,  
processo criativo

Pintura Habitada
Joana Ascensão, Documentário, Portugal, 2006, 50’

Documentário sobre o trabalho de Helena Almeida, 
artista plástica que, desde finais dos anos 60, tem 
desenvolvido uma obra na qual explora os limites dos 
diferentes meios que utiliza, sejam eles a pintura, o 
desenho, a fotografia ou o vídeo. o filme centra-se 
nas várias fases e elementos envolvidos no elaborado 
processo criativo através do qual Helena Almeida constrói 
as suas obras, colocando em cena o próprio corpo.

Prémio melhor documentário português – doclisboa 2006

Jotta: A Minha Maladresse É 
Uma Forma De Delicatesse
Francisco Moreira e Salomé Lamas, 
Documentário, Portugal, 2009, 70’ 

“A minha maladresse...” propõe um olhar sobre o universo 
plástico da artista Ana Jotta. Traçando pelo caminho, 
um retrato análogo do mundo das relações da artista 
e abordando questões paralelas como a possibilidade 
da interpretação ou da arte como sistema de valor.

Pelas Sombras
Catarina Mourão, Documentário, Portugal, 2010, 83’

Um filme que nos faz mergulhar no universo de Lourdes 
Castro, monstrando-a no seu quotidiano, na casa que 
construiu com Manuel Zimbro (falecido em 2003) na 
Madeira. “Vem ver a pintura que estou a fazer. Um bocado 
grande, não cabe em museu nenhum. E tão pequena, tão 
pequenina que todos que passam por aqui nem dão por 
isso. Uma tela com forma esquisita. O que vale é que não é 
preciso esticá-la. Por si só, ela está sempre pronta a receber 
pinceladas, ventos, estações, chuva, sol....”. Pelas Sombras 
ultrapassa largamente o formato de “documentário 
sobre artista” para ser um belíssimo e cúmplice retrato 
de uma das mais singulares artistas portuguesas.



Alexandre O’Neill - 
Tomai lá do O’Neill
Fernando Lopes, Documentário, Portugal, 2004, 52’

Um documentário de Fernando Lopes sobre Alexandre 
O’Neill, a sua poesia e as histórias da sua vida, dita e 
contadas, entre outros, por Antonio Tabucchi, Hellmut 
Wohl, Gérard Castello-Lopes, João Botelho e Afonso 
O’Neill. «Trata-se de um tributo pessoal. Não uma 
biografia, muito menos uma análise crítica da obra poética 
de Alexandre O’Neill. Isso está feito e refeito. Trata-se, 
sobretudo, das vivências criativas, sentimentais e afectivas 
de um poeta, um dos maiores do nosso século XX, com 
quem tive o privilégio de conviver (e viver as aventuras 
da vida, mesmo se, como disse O’Neill, “a aventura 
acaba sempre numa pastelaria”)». Fernando Lopes

Escrever, Escrever, Viver 
(António Lobo Antunes) 
Solveig Nordlund, Documentário, Portugal, 2009, 53’

António Lobo Antunes no auge da sua carreira recebe 
o Grande Prémio de Literatura da Feira Internacional 
do Livro de Guadalajara, México. A entrega do 
prémio é o ponto de partida para uma passagem em 
revista da sua vida e obra. A infância, a psiquiatria, a 
guerra colonial, o 25 de Abril, os livros, a doença. 

Em 2006 foi-lhe diagnosticado um cancro. Foi grave, 
foi operado. O perigo de morte está ultrapassado. 
Mas a doença deixou marcas, a sua atitude perante a 
vida modificou-se, só vai publicar mais dois livros. 

José & Pilar 
Miguel Gonçalves Mendes, Documentário, 
Portugal, Espanha, Brasil, 2010, 125’

Retrato da relação entre José Saramago e a sua 
mulher Pilar Del Rio, através do registo do dia-a-
dia em Lanzarote e das suas viagens de trabalho 
pelo mundo. O filme relaciona o romance “A 
Viagem do Elefante” com a própria experiência do 
autor durante o processo de criação deste livro.

Escritores Portugueses

Áreas Português, processo criativo,  
poesia, narrativa

Sophia de Mello Breyner – 
“O Nome Das Coisas” 
Pedro Clérigo, Documentário, Portugal, 2007, 59’ 

Com testemunhos de quem com ela conviveu e 
também de quem, com a necessária distância, consegue 
analisar a dimensão da sua obra, este documentário 
dá a conhecer aquela que é considerada por muitos 
como um dos mais importantes poetas portugueses 
do século XX. Como ela própria afirmou… “eu posso 
dizer que escrevo para transformar o mundo.



Autografia 
Miguel Gonçalves Mendes, Documentário, Portugal, 2004, 104’ 

Com este documentário pretende-se retratar não o 
poeta e pintor Mário Cesariny mas sim a sua vida, o seu 
percurso e a sua individualidade. Como espaço de acção 
privilegiou-se o seu quarto, por ser este actualmente 
a base da sua criação e da sua intimidade. É aqui que 
resiste tudo o que não se perdeu. Sendo este um 
trabalho que vive sobretudo das questões colocadas 
(ausentes) e das respectivas respostas, optou-se por 
assumir como fio condutor um dos seus poemas – 
“autografia” – que servirá de mote, através da sua 
análise para as questões intencionadas, de modo a que 
o filme assuma um carácter intimista, estabelecendo-se 
um diálogo entre quem o vê e quem é retratado. 

Agustina Bessa-Luís –  
Nasci adulta e morrerei criança 
António José de Almeida, Documentário, Portugal, 2005, 58’

O documentário dá a conhecer alguns episódios que 
apresentam uma mulher forte e decidida. Por exemplo, 
anos após uma contenda com o crítico literário de O 
Primeiro de Janeiro, que havia proibido a publicação 
do nome da escritora no jornal, Agustina é nomeada 
directora do mesmo. Ou os conflitos que a adaptação 
cinematográfica dos seus livros Fanny Owen e Vale 
Abraão geraram entre si e o cineasta Manoel de 
Oliveira. Curiosa é também a faceta de Agustina 
revelada por Inês Pedrosa, que a descreve como uma 
mulher coquette, mais entusiasmada com um vestido 
bonito do que com o sucesso dos seus livros. 

Jorge de Sena –  
O Escritor Prodigioso 
Joana Pontes, Documentário, 2005,62’ 

Pela voz da sua mulher, Mécia de Sena, e na sua casa 
em Santa Bárbara, Califórnia, vai cruzar-se a sua vida de 
escritor, pai de família, professor e português exilado, 
com a obra que deixou, com as memórias do tempo 
em que viveu, memórias sociais, política, literária e 
familiar. A narrativa é organizada como um diário da 
estadia em Santa Bárbara. São lançados temas de 
conversa à volta dos quais se tece a figura de Jorge 
de Sena. O Escritor Prodigioso é a procura de Jorge de 
Sena, um dos mais importantes poetas portugueses. 

José Cardoso Pires – 
Diário de Bordo 
Manuel Mozos, Documentário, Portugal, 1998, 52’

No ano em que José Cardoso Pires recebeu o Prémio 
Pessoa, o mais prestigiado prémio português, Manuel 
Mozos filmou um retrato daquele que foi um dos 
grandes autores da língua portuguesa. A vida e a 
escrita, o cinema, o erotismo e a morte, são alguns dos 
temas deste filme, rodado em Lisboa e na Caparica (o 
refúgio do escritor) no Outono e Inverno de 1997. 



Ophiussa – Uma Cidade 
de Fernando Pessoa 
Fernando Carrilho, Documentário, Portugal, 2011,70’
Numa altura em que se comemoram 125 anos do 
nascimento de Fernando Pessoa, Ophiussa – Uma 
Cidade de Fernando Pessoa toma por base alguns 
textos que Fernando Pessoa deixou sobre Lisboa, 
propondo um périplo cinematográfico pela Cidade. 
Através da visão heteronímica do poeta o filme recria 
um território imaginário e intemporal. Possivelmente 
um não - lugar povoado de “ficções do interlúdio”. 
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