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No âmbito da consulta pública da Proposta de Lei do Cinema e do 
Audiovisual, lançada em 1 de Fevereiro p.p., vimos expor os nossos 
comentários.  
 
Pela natureza e âmbito de actuação da Apordoc, e em resultado do trabalho 
investido, há década e meia, no alargamento e qualificação de públicos, de 
que o festival internacional de cinema doclisboa tem sido o principal 
testemunho; e tendo em conta o actual aprofundamento da vertente formativa 
das nossas actividades, consideramos especialmente pertinente centrar este 
contributo na alínea 6 do Artigo 7º (que prevê o desenvolvimento de um 
programa de formação de públicos nas escolas) e no Artigo 22º (ensino 
artístico) da proposta de Lei submetida a consulta.  
 
A Apordoc subscreve inteiramente a importância de promover a literacia do 
público escolar para o cinema. Com efeito, a capacidade de relacionamento 
crítico com a imagem, especificamente com a imagem em movimento, é uma 
ferramenta essencial para a construção e o exercício de cidadania no mundo 
contemporâneo.  
 
Sabendo-se que os códigos visuais têm conquistado um imenso espaço 
social e que esses códigos são profundamente organizadores da relação dos 
mais jovens com o mundo, a questão da literacia para o cinema ganha uma 
densidade que não se esgota no intuito de “formação de novos públicos” - 
que numa leitura mais imediata remete para o alargamento do mercado 
cultural. Nesse sentido, alertamos para a delicadeza da questão: entendemos 
que o papel do Estado será, antes de mais, o de contribuir para dotar 
educadores e alunos de ferramentas de compreensão das gramáticas 
visuais. Este deverá ser o ponto de partida para uma intervenção estatal que 
vise obter resultados a médio/longo prazo: o incentivo a uma relação activa e 
critica, e por isso mais profunda e perene, com a cultura (e não já meros 
espectadores). 
 
Foi recentemente anunciada publicamente por S.Exa. o Secretário de Estado 
da Cultura, Dr. Francisco José Viegas,  a intenção de implementar um Plano 
Nacional de Cinema, que parece pretender concretizar a política de formação 
de públicos. A matéria é sensível pelo que, mesmo não estando enunciada 
na presente proposta de Lei, tomamos a liberdade de sobre ela tecer 
algumas considerações. Do pouco que foi adiantado sobre esse Plano, recai 



destaque sobre a iniciativa de uma lista de filmes cujo acesso será facilitado 
às escolas.  É nosso entender que no desenho de um Plano Nacional de 
Cinema uma lista dessa natureza possa ser ponto de chegada. Já não é 
recomendável que essa lista seja a primeira ou a mais saliente das medidas 
no âmbito da iniciativa de formação de públicos. 
 
Tome-se o já existente Plano Nacional de Leitura para ancorar a seguinte 
ideia:  disponibilizar filmes sem cuidar a literacia seria como disponibilizar 
livros sem ensinar português e análise literária. Os efeitos nos jovens seriam 
previsíveis: progressivamente instalar-se-iam confusão, desprazer e 
finalmente rejeição. E, mesmo quando parcialmente cumprido, é plausível 
prever que o esforço individual de leitura resultasse na produção de sentidos 
enviesados sobre os textos.  
 
O que pretendemos salientar com esta analogia é que também o cinema é 
uma linguagem com códigos e gramáticas específicos, sendo os filmes os 
seus textos. A apropriação de filmes pelo espectador como estritos produtos 
artísticos resulta em sentimentos de fascínio que consubstanciam 
pobremente a dimensão afectiva que reconhecemos fundamental na relação 
com o cinema. Fomentar uma verdadeira relação de afecto pelo cinema 
passa por tomar em consideração também as dimensões cognitivas dessa 
relação, começando por integrar curricularmente um conjunto de saberes 
que, no campo investigativo da literacia visual, correspondem a três 
dimensões chave de relação com a imagem em movimento: desfrutar / 
compreender / saber usar. 
 
A Apordoc tem investido intensamente nos últimos anos para desenvolver no 
meio escolar a iniciativa Doc_escolas, que oferece uma programação de 
documentários pensada para complementar e diversificar os conteúdos 
programáticos das disciplinas, para promover o conhecimento (curricular e 
extra-curricular) e o repertório cultural e científico dos alunos, a formação 
crítico-reflexiva e o debate. Esta iniciativa é inspirada em alguns dos mais 
sólidos projectos artísticos e educativos que em  diferentes países têm vindo 
a ser desenvolvidos com propósitos semelhantes, ainda que pela adopção de 
modelos diversos. Estamos em crer que o desenho e implementação de um 
Plano Nacional de Cinema ganha em incorporar saberes e metodologias já 
testados com sucesso. 
 
No entendimento de que é do justo equilíbrio entre as dimensões afectiva, 
cognitiva e histórica do cinema que resultarão sólidas iniciativas de 
qualificação dos públicos de cinema no século XXI, estamos ao dispor de 
V.Exas. para contribuir para o aprofundamento da discussão deste e de 
outros aspectos do articulado constante da Proposta de Lei do Cinema e do 
Audiovisual. 
 
 
Lisboa, 30 de Abril de 2012. 
 
A Direcção da Apordoc 


