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Procurar nos fóruns

Mostrar respostas em forma hierárquica

Época do filme
por José Campos - Quinta, 4 Abril 2013, 12:02

Bom dia Sra. Professora,

Fiquei surpreso ao ler , em resposta ao colega José Soledade, que a época do 
filme se devia situar até aos anos 50.
Não foi essa a minha opcção (com o e-Folio já quase concluído), pelo que 
gostaria de ser melhor esclarecido, pois não vejo essa referência no 
enunciado.

"Certamente teve já oportunidade de visionar um filme português, seja ele 
um dos indicados na bibliografia desta unidade curricular ou outro."

Cumprimentos
José Carlos Campos
Aluno: 1001256

Responder

Re: Época do filme
por Maria do Rosário Lupi Bello - Sexta, 5 Abril 2013, 13:36

Caro José Carlos Campos,
Este primeiro trabalho pretende avaliar a assimilação correcta dos 
primeiros conteúdos tratados nas duas temáticas: "Primitivos e cinema 
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mudo" e "A preto e branco". Para isso pode, tal como consta no 
enunciado do e-fólio, escolher um filme português a seu gosto, mesmo 
que não seja um dos referidos nesta UC. Porém, é difícil que consiga 
demonstrar a assimilação destas noções através da análise de um filme 
mais recente... Qual poderia ser? Uma obra do chamado "cinema novo"? 
Nesse caso, deu-se uma ruptura muito significativa na estética do nosso 
cinema, pelo que será difícil "aplicar" tais noções na sua análise. Ou 
lembrou-se de alguma obra posterior que dialogue com as características 
do nosso cinema até aos anos 50 (como, por exemplo, aconteceu, a nível 
internacional, com o filme "O Artista", que é uma espécie de "remake" 
actual dos códigos do cinema mudo)?
A indicação de ser conveniente tratar de obras fílmicas do período que 
vai até ao final dos anos 50 não foi dada, por estar implícita (para não 
dizer que é evidente), já que foi esse o período analisado até agora! Mas 
não me oporei a eventuais excepções, desde que, como referi, elas 
permitam avaliar os conteúdos abordados até agora nesta UC.
MR

Mensagem superior | Responder

Re: Época do filme
por José Campos - Sexta, 5 Abril 2013, 16:24

Exma. Professora,

Agradeço a resposta. 

No entanto diz-me a experiência que o "implícito" é sempre dúbio e 
torna-se nebuloso quando é reforçado com o "evidente". 
Normalmente leio o que está escrito, não o que está "implícito", pelo 
que não consigo detectar o "evidente".

Tinha o e-Folio concluído - que agora vou ter de refazer - trabalho 
desnecessário se o "implícito" estivesse, de facto, evidente no 
enunciado.

Cumprimentos

Aluno: 1001264
José Carlos Campos

Mensagem superior | Responder

Re: Época do filme
por Maria do Rosário Lupi Bello - Sábado, 6 Abril 2013, 17:12

Caro José Carlos,

Não vou responder ao seu impertinente comentário, porque nele 
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é manifestamente "evidente" a sua ignorância sobre o tipo de 
avaliação que é um e-fólio, além de ficar comprovado um tipo 
de atitude de que imediatamente me apercebi, porque estava já 
"implícito" na sua mensagem anterior. 

Nestes (poucos) casos, diz-me a minha experiência, nenhuma 
explicação é suficiente.

MR

Mensagem superior | Responder

Re: Época do filme
por José Campos - Sábado, 6 Abril 2013, 18:34

Exma Senhora Professora,
Não pretendo alimentar polémicas sobre um assunto, que 
deveria ser um "não assunto".
No entanto, não posso ficar indiferente ao seu comentário, 
pois se diz que não vai responder ao meu comentário 
impertinente - será que quis dizer “implicitamente” 
incorrecto ou insolente? - a resposta está efectivamente
dada.
Se é manifestamente "evidente" a minha ignorância sobre o 
tipo de avaliação que é um e-folio - após 50 e-fólios já 
realizados - torna-se "implícito" que só não sou chamado de 
burro, porque assim se entende no implícito, como, aliás, já 
estava "implícito" no último parágrafo do seu primeiro 
comentário, que transcrevo: “A indicação de ser 
conveniente tratar de obras fílmicas do período que vai até 
ao final dos anos 50 não foi dada, por estar implícita (para 
não dizer que é evidente), já que foi esse o período 
analisado até agora!,
Isto é, o facto de considerar que já estava “implícito” (para 
não dizer que é evidente), tinha já implícito considerar-me 
como burro, o que volta reiterar com este seu segundo
comentário!
Por outro lado não sei a que tipo de atitude se refere – a de 
um aluno que pede um esclarecimento? – se refere.
Por último e a fim de não dar continuidade a este assunto, 
refiro que apenas pedi um esclarecimento sobre o enunciado 
do e-folio, que me foi dado, mas que dispensava 
perfeitamente o último parágrafo.
Atentamente
Aluno: 1001264

Mensagem superior | Responder
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Nome de utilizador: António Cabrita. (Sair)
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