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Apresentação

1

Este livro é fruto do IV Encontro de Educado-
res do Audiovisual e do IV Encontro Deseducando 
o Olhar. A proposta dos Encontros de Educadores 
do Audiovisual é promover, como o nome já indica, 
“encontros”, criando um espaço para que as pes-
soas que trabalham com o audiovisual em proces-
sos educativos e que cursavam a Licenciatura em 
Cinema e Audiovisual na UFF possam se conhecer, 
conversar, “estar juntes” ou “se juntarem”.

A realização do IV Encontro de Educadores do 
Audiovisual só foi possível por causa da parceria 
do Festival Visões Periféricas, que trouxe em 2017 
para o IV Encontro de Educadores o IV Encontro 
Deseducando o Olhar, evento que procura gerar 
uma reflexão principalmente sobre processos for-
mativos de audiovisual nas periferias brasileiras. 
Foi assim, com o apoio e a parceria entre a UFF e o 
Festival, que conseguimos reunir pessoas que ainda 
não sabiam que eram “educadores audiovisuais”, 
mas que já trabalhavam com o audiovisual, em 
exibição de filmes, através de cineclubes, oficinas, 
produções e projetos.

Optamos por identificar, também, quem tra-
balha com cinema como educador/a audiovisual, 
porque entendemos que o termo audiovisual é mais 
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abrangente que a palavra cinema, que tem um lastro de signi-
ficados ligado a assistir a um filme exibido na tela e em uma 
sala escura. Audiovisual, na presente publicação, significa pe-
ças imagéticas e sonoras, com narrativa ou não, que possam 
ser vistas através de uma projeção em uma tela, uma parede, 
nos aparelhos de celulares, nas telas dos computadores ou 
nos jogos de videogame.

O conjunto de textos a que o leitor terá acesso está or-
ganizado em quatro seções: a primeira trata de “Audiovisual 
e educação: formação do educador audiovisual”; a segunda, 
“Audiovisual e educação: novas representações sobre a peri-
feria”; a terceira, “Audiovisual e educação: processos na esco-
la”; e a quarta, “Audiovisual e educação: novos agentes”.

2

A seção “Audiovisual e educação: formação do educa-
dor audiovisual” reúne textos que refletem sobre o/a novo/a 
profissional que atua na inter-relação audiovisual e educa-
ção, e que nomeamos de educador/a audiovisual. Com a 
inauguração do curso de Cinema e Audiovisual Licenciatura 
da Universidade Federal Fluminense, nós do IV Encontro de 
Educadores do Audiovisual sentimos a necessidade de refletir 
sobre a formação do/a novo/a educador/a que atua com o au-
diovisual. Por isso, para a coletânea, selecionamos textos que 
pensam os processos de formação.

A seção se inicia com o texto de Alexandre Guerreiro, 
“Sujeitos ao afeto: cinema, educação e alteridade”, que apre-
senta reflexões frutos da mediação da mesa Exibição com Forma-
ção e Acessibilidade no IV Encontro de Educadores Audiovisuais e 
do IV Deseducando o Olhar. O autor escreve sobre a figura do 
educador audiovisual e aposta nela, na sua sensibilidade, no 
seu respeito pelo outro e na sua consciência. Para ele, aque-
les que trabalham na área do cinema e da educação lutam 
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para que ambos atuem de maneira definitiva nos processos 
de subjetivação dos alunos, proporcionando a sua emancipa-
ção intelectual e afetiva. No entanto, Guerreiro alerta “que ao 
mergulharmos no universo da escola e da educação, é sempre 
bom pensarmos qual escola queremos, na certeza de que exis-
tem muitas possibilidades de escola e de educação”. 

No artigo “Experiências com cinema nas escolas: in-
venções de mundo e impressões de marcas”, Alessandra Go-
mes apresenta de modo sucinto o resultado de uma pesquisa 
realizada junto ao projeto de extensão e pesquisa CINEAD/
UFRJ, resultado parcial da tese Poéticas, Cinema e Educação – 
um estudo sobre experiências de aprendizagem com cinema na esco-
la, defendida na Universidade Federal de São Carlos em 2015. 
Gomes, no seu texto, apresenta experiências com cinema e 
educação em escolas públicas através das ações do CINEAD 
durante o ano de 2014, que aconteceram em três instituições 
de educação (dentre elas, duas escolas). Em duas das institui-
ções investigadas, na escola Valter Hugo Mãe e no Instituto 
Hermeto Pascoal (IHP),1 ela acompanha as atividades da Es-
cola de Cinema, ministradas pelos integrantes do CINEAD. No 
CIEP Hilda Hilst, observa as aulas de cinema do professor 
Woody (um dos responsáveis pela cadeira de Língua Portu-
guesa e Literatura na escola) e de Navarro, na época funcio-
nário técnico-administrativo da secretaria da escola. Ambos 
participaram do curso de formação em cinema promovido 
pelo CINEAD em 2012. Gomes busca compreender os pro-
cessos formativos promovidos pelas atividades com cinema 
junto aos distintos atores que delas participaram: estudantes 
de graduação e pós-graduação, estudantes das instituições 
educativas, professores e outros trabalhadores das escolas. 
Para ela é importante pensar a ampliação de repertório nos 
trabalhos com os/as educandos/as e as inovadoras formas de 
ensino e aprendizagem.

1  Instituição pública de educação voltada ao atendimento de crianças e 
adolescentes cegos.
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A seção termina com o texto “As interfaces da Educação 
Audiovisual”, escrito por Eliany Salvatierra e Rafael Romão, 
no qual eles pensam a formação e as possibilidades de atua-
ção do “educador audiovisual” que cursa a Licenciatura em 
Cinema e Audiovisual. Para além do fato de que “todo e qual-
quer saber escolar” utiliza o audiovisual, Salvatierra e Romão 
reconhecem três áreas que de dentro ou de fora da escola le-
varam as câmeras e trabalhos audiovisuais para dentro dela, 
ou seja, o Cinema, a Comunicação e a Arte. No texto, apresen-
tam um mapa prévio, composto de outros mapas que podem 
auxiliar a formar uma cartografia de saberes para reconhecer 
práticas e experimentos audiovisuais educativos. Defendem 
o termo Audiovisual (para nomear o campo) pela sua plura-
lidade e demonstram a relação que o audiovisual na educa-
ção estabelece com os campos do Cinema, da Comunicação 
e da Arte, mapeando um histórico das principais pesquisas e 
construções metodológicas pertinentes. 

3

A seção “Audiovisual e educação: novas representações 
sobre a periferia” apresenta como debate central que une 
seus três artigos as novas representações das periferias bra-
sileiras. Se considerarmos o cinema como um dispositivo de 
representação que produz seus efeitos por meio de técnicas 
de reprodução e difusão de imagens, veremos que tal efei-
to varia ao longo das constantes mudanças tecnológicas que 
marcaram sua história. As transformações nos equipamentos 
de captação e reprodução de imagem e som converteram a 
própria palavra “cinema” em um termo vinculado a uma de-
terminada experiência de fruição, específica das salas de exi-
bição coletivas. 

A tecnologia do vídeo nos anos 80 do século passado 
trouxe o cinema para dentro de casa e estimulou a sua popu-
larização e utilização pelos diversos movimentos sociais que 
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eclodiram no Brasil a partir da redemocratização. Nos anos 
90 esse processo se aprofunda e o termo audiovisual torna-se 
então um denominador comum capaz de abrigar as inúmeras 
vertentes de fruição de imagem e som surgidas com a chega-
da do digital. Os novos rumos políticos que o país assume no 
início deste século criam um cenário de intensas e variadas 
experiências estéticas possibilitadas pelo digital e que produz 
novos efeitos de representação no campo do audiovisual. 

Um desses efeitos certamente foi o de ter possibilitado 
o surgimento de novos discursos sobre as periferias brasilei-
ras a partir de olhares e vozes intimamente vinculados com 
esses territórios. Nesse sentido, as favelas brasileiras se trans-
formaram nos últimos 20 anos em palco de inúmeros movi-
mentos que uniram os campos do audiovisual e da educação 
para produzir novas imagens e sons sobre esses espaços. Não 
se trata, portanto, de uma representação feita a partir de um 
olhar estrangeiro à periferia, mas de uma representação que 
surge em processos formativos vinculados às experiências de 
vida de seus moradores. Os três artigos presentes nessa seção 
trazem a descrição e reflexão de três desses processos de for-
mação nas periferias e de como a tecnologia digital possibilita 
uma ampliação das vozes acerca desses territórios. 

O primeiro deles, “Produção audiovisual de favela: 
histórias de resistência quando a apropriação da técnica in-
terage com os saberes coletivos”, de Franciele Campos, Sô-
nia Cristina Vermelho e Valentina Carranza Weihmuller, traz 
uma reflexão a respeito do apagamento histórico e da produ-
ção de outras memórias sobre a favela a partir da produção 
audiovisual em um projeto de formação promovido com a 
participação de jovens de escolas públicas do Rio de Janeiro. 
Em “Devir-favela: reflexões sobre a construção de uma car-
tografia audiovisual de favelas cariocas”, a autora Fabiana 
Melo Souza faz um ensaio articulado com um relato de ex-
periência que gera reflexões acerca da relação escola/favela 
a partir da construção de uma cartografia audiovisual da re-
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gião de Senador Camará – RJ, dialogando conceitos e práti-
cas nos campos do audiovisual. Por fim, o terceiro e último 
trabalho dessa seção, de Priscila Pacheco dos Santos, parte da 
experiência de formação Janela Periférica para refletir sobre 
as potencialidades do formato audiovisual conhecido como 
Webdocumentário no campo do cinema e educação e como 
esse formato pode contribuir para ampliar a representação de 
espaços periféricos. 

4

Na seção “Audiovisual e educação: processos na esco-
la”, encontramos relatos de professoras/es da educação bá-
sica pública que articulam com seus alunos o ver e o fazer 
audiovisual. Nessas experiências, evidenciam-se os desloca-
mentos provocados pelos processos de produção audiovisual 
na escola, que não cabem nos tempos previstos na estrutura 
escolar, nos currículos oficiais, na falta de recursos tecnológi-
cos, na obrigatoriedade nem nas avaliações bimestrais. Ape-
sar das adversidades, desses processos despertaram tempos 
de diálogo, engajamento e autoria estudantil. Nas distintas 
produções audiovisuais resultantes – animações, filmes-car-
tas e videoinstalações –, os alunos extravasam seus olhares, 
conceitos e vivências. 

Em “Uma das formas de contar histórias”, o professor 
Antonio Pinheiro reconhece a disciplina de Artes Visuais 
como um espaço de produção, fruição e reflexão ética e polí-
tica, que deve perturbar as certezas e multiplicar as represen-
tações estéticas. Reivindica a ampliação do que é entendido 
como fonte de conhecimento e faz a escolha pelas técnicas da 
animação e pelas discussões de temas contemporâneos em 
suas propostas de ensino-aprendizagem. Diante disso, milita 
a favor de que o currículo dê conta do respeito à diferença e 
narra sua metodologia de propor aos alunos a criação de ani-
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mações a partir do debate sobre questões raciais, de gênero e 
de orientação sexual. Traz em sua escrita as falas dos alunos 
sobre o processo, suas dificuldades, interesses e aprendiza-
dos, e juntos repensam as maneiras de lidar com os cotidia-
nos que vivemos.

No artigo “A Videoarte na escola”, Greice Cohn alia sua 
pesquisa teórica de doutorado com a experiência da produ-
ção de uma videoinstalação por seus alunos de Artes Visuais. 
A professora-pesquisadora ressalta que, como cada imagem 
pode promover um questionamento ao mesmo tempo ético e 
estético, a arte contemporânea, o cinema e a videoarte – sen-
do a última o encontro entre as outras duas formas – se trans-
formam em portadores do ensino-aprendizagem da forma e 
do conteúdo de maneira indissociável. Na videoinstalação de 
autoria de seus alunos, ‘Você é idiota?’, a crítica feita pelos 
estudantes é evidenciada na forma como as imagens e os sons 
são apresentados. O ritmo, a repetição e a justaposição nessa 
videoinstalação de quatro telas destacam as pressões viven-
ciadas pelos alunos em seus cotidianos escolares. Greice des-
taca a recepção desse trabalho pela comunidade escolar e sua 
potência poética e evocativa, de forma a sustentar a ideia de 
que as próprias imagens e sons são portadores de pedagogia, 
e que os alunos podem ser incentivados a realizar produções 
artísticas autorais. 

Sob outra perspectiva, o relato da professora de His-
tória e Matemática Maria Elizabeth Diniz em “Nossa Histó-
ria pelo Mundo” detalha a produção audiovisual como um 
projeto fora do currículo e da obrigatoriedade, no qual ela, 
seus alunos e a comunidade escolar se engajaram através da 
experimentação e do afeto. Auxiliada pelo material pedagó-
gico do projeto Inventar com a Diferença, a professora propôs 
e produziu com seus alunos de ensino fundamental um fil-
me-carta no qual compartilharam suas rotinas, dentro e fora 
da escola, em frente às câmeras de celulares. Para a realiza-
ção desse projeto, foi necessário reorganizar o tempo e o es-
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paço a fim de acomodar essa nova experiência produtora de 
narrativas de afeto.

5

Por fim, o núcleo dos artigos que compõem a seção “Au-
diovisual e Educação: novos agentes” aponta para um pro-
cesso de inclusão de novos atores e sujeitos nas dinâmicas 
propostas pelo campo do Cinema e Educação nas escolas. A 
partir da leitura desses textos, percebemos que as dinâmicas 
tradicionais pautadas apenas pela relação entre “professores/
as e alunos/as” já não dão conta do que significa o ambiente 
escolar, universo no qual a presença e a participação de vá-
rios agentes configuram um território de grande diversidade 
e complexas singularidades. Ao tratarem de casos específicos 
nos quais o Cinema ajuda a problematizar o encontro com al-
teridades pertencentes ao espaço escolar, os/as autores/as dos 
artigos ampliam os movimentos que constituem as práticas 
de interação entre esses novos agentes, que ganham protago-
nismo nas experiências descritas. 

No artigo “Cinema na cozinha: receita de arte e cria-
ção”, as autoras Aline Veríssimo Monteiro, Daniele Grazinoli 
e Marta Alarcon Chamarelli, juntamente com o autor Ander-
son Caldeiras, expandem o circuito de relações da escola, ao 
introduzir a prática do cinema no espaço da cozinha, dando 
visibilidade e protagonismo às trabalhadoras e trabalhadores 
que participam do dia a dia a dia da escola a partir daquele 
território. O artigo trata da experiência de exibição de filmes e 
da produção de um documentário na cozinha, onde cozinhei-
ras e merendeiras da EEI/UFRJ – Escola de Educação Infantil 
da UFRJ são convidadas a participar desse processo. Segundo 
as autoras e o autor do artigo, tal iniciativa permitiu pensar 
o cinema como uma estratégia de socialização e potencializa-
ção de sujeitos, que passaram a perceber e ocupar de outra 
maneira o espaço da cozinha e da comunidade escolar. 
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A pesquisadora Liana Lobo, em “Prática audiovisual 
com crianças de 3 anos: aprendizados e atravessamentos”, 
faz um relato sobre a utilização do audiovisual na Educação 
Infantil, no estágio na Creche da UFF em 2016. Através de 
uma Handycam, as crianças (de idade entre 2 e 3 anos) pu-
deram experimentar uma relação com a câmera e a produção 
de imagens. Essa experiência acabou por suscitar uma série 
de reflexões que atualizam o cinema na escola através de seu 
caráter não conteudístico e de seu potencial de desestabiliza-
ção e sensibilização. O estudo de caso apresentado pela au-
tora demonstrou que a iniciativa possibilitou também recu-
perar uma relação lúdica com o processo audiovisual, além 
de pensar o audiovisual de forma libertadora, expressiva e 
promotora de experiências com as alteridades, representa-
das na dimensão das crianças como sujeitos sensíveis e cria-
tivos. O texto defende ainda o potencial do audiovisual como 
processo, recuperado pela prática que enfatiza a relação das 
crianças com o aparato e a construção do olhar sobre o en-
torno em detrimento do resultado material dessa experiên-
cia, ainda que este não seja desprezado nas discussões enca-
minhadas pelo artigo.

Essa seção termina com o texto de Fabrício Borges in-
titulado “O documentário escola-comunidade: relatos de 
uma experiência”, que destaca uma iniciativa desenvolvida 
no projeto Oficinas Tela Brasil, idealizado pela diretora Laís 
Bodanzky e pelo diretor Luiz Bolognesi. O artigo descreve a 
realização de um “documentário audiovisual colaborativo” 
levado a cabo em Manaus com o apoio do Governo do Es-
tado do Amazonas, em 2009. O estudo de caso do filme do-
cumentário Liberdade, mas nem tanto, desenvolvido de forma 
coletiva, aponta uma experiência que possibilitou a criação 
da consciência sobre a importância do trabalho em grupo e 
aprofundou as formas de pertencimento a partir das relações 
entre escola e comunidade, além de ter apresentado a equipe 
às questões teóricas e práticas da realização audiovisual do-
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cumental. Para contribuir com as reflexões despertadas por 
essa experiência específica, o autor convoca as ideias de Paulo 
Freire relacionadas a conscientização, autonomia, liberdade 
e igualdade, em diálogo com Ana Mae Barbosa ao pensar na 
possibilidade de construção de uma consciência de cidadania 
promovida pelas práticas de arte-educação. Através dessa dis-
cussão, o autor apresenta a importância do papel da comuni-
dade na formação escolar, argumentando que a escola como 
território compreende uma interação com o seu entorno e o 
encontro com os sujeitos que ocupam esses espaços, amplian-
do o circuito de interação entre educadores/as e educandos/as. 

Os organizadores2

2  Eliany Salvatierra Machado, docente do Departamento de Cinema e 
Vídeo e do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual – 
PPGCine da Universidade Federal Fluminense – UFF, e-mail: elianysal-
vatierra@id.uff.br.

 Liana Lobo, docente do Núcleo de Arte do Centro Pedagógico da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e-mail: lianalobobap@hot-
mail.com.

 Marcio Blanco, docente do Curso de Bacharelado em Audiovisual da 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, e-mail: marcio_
blanco@hotmail.com.

 Maurício de Bragança, docente do Departamento de Cinema e Vídeo e 
do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual – PPGCine da 
Universidade Federal Fluminense – UFF, e-mail: mbraganca@id.uff.br.
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Sujeitos ao afeto: 

cinema, educação e alteridade1

Alexandre Silva Guerreiro2

A pluralidade de trabalhos e projetos que unem 
cinema e educação é especialmente experimentada 
em momentos como o IV Encontro de Educadores Audio-
visuais / IV Deseducando o Olhar. A mediação da mesa 
Exibição com Formação e Acessibilidade, na qual foram 
apresentados os trabalhos Cineclubes NPD Niterói – Re-
lato de Experiência, em Tempos de Reprodutividade Técni-
ca: uma proposta original de tradução de imagens do cinema 
através da vídeo-audiodescrição, O que Eles Têm pra Nos 
Dizer e Escola, Câmera, Ação!: estímulo à produção audio-
visual escolar, nos motivou a refletir sobre de que ma-
neira esses projetos de cinema e educação tão diversos 
que encontramos atualmente acreditam na figura do 
educador audiovisual. Formação, exibição, realização 
audiovisual, educação formal e não formal, os proje-
tos nos dizem muito sobre a força do cinema na esco-
la e apontam para a relevância dos profissionais que 
desenvolvem diretamente esses trabalhos, que intera-
gem com os alunos dentro e fora da sala de aula.

1  Uma versão deste capítulo foi publicada na Revista Teias 
(v.20, n.58, jul./set. 2019) com o título “Apontamentos sobre 
o Educador Audiovisual: cinema, educação e alteridade”.

2  Professor Docente I da Secretaria de Estado de Educação do 
Rio de Janeiro, desde 1998. Doutor em Comunicação pelo 
PPGCOM/UFF.
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O avanço da pesquisa acadêmica na área de cinema e 
educação nos legou um número considerável de reflexões 
que pensam a inter-relação desses dois campos de variadas 
formas. Vale dizer que não é sem uma certa dose de idealiza-
ção que, ocasionalmente, tanto a educação quanto o cinema 
são vistos. Ao discorrer sobre a escola, Fonseca (2010) nos 
dá o tom dessa idealização ao imaginar o espaço da sala de 
aula, que existe mais em nossos desejos e projeções do que 
na escola de fato.

A sala de aula é, por excelência, um espaço plu-
ral, coletivo, o palco no qual professores e alu-
nos/atores/sujeitos vivem, aprendem, ensinam, 
relacionam-se uns com os outros, com o mundo, 
com os saberes. Ali eles se expressam, se expõem, 
se revelam, se colocam por inteiro, na totalidade. 
Objetividade e subjetividade, corpo e mente, ra-
zão e sensibilidade, o bio/psico/social em ação. 
Na sala de aula, o professor re/constrói sua bio/
grafia, sua história, sua trajetória, sua experiên-
cia pessoal e profissional. Espaço de aprender e 
ensinar, logo, um espaço, um campo de relações 
(FONSECA, 2010, p. 391).

Esse espaço sonhado e harmônico esbarra na cons-
tatação de que a escola nem sempre cumpre o papel que 
imaginamos ser o dela. Bourdieu (2015) aponta para o mito 
da escola libertária, sustentando que a escola é fruto de um 
sistema que não produziria, através dela, a semente de sua 
própria transformação. Antes, a escola seria mantenedora 
das desigualdades sociais. O que colocamos como central 
em nossos desejos é uma escola sonhada, que existe, ainda 
hoje, como exceção. 

Seria, pois, ingênuo esperar que, do funciona-
mento de um sistema que define ele próprio seu 
recrutamento (impondo exigências tanto mais 
eficazes talvez quanto mais implícitas), surgis-
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sem as contradições capazes de determinar uma 
transformação profunda na lógica segunda a qual 
funciona esse sistema, e de impedir a instituição 
encarregada da conservação e da transmissão 
da cultura legítima de exercer suas funções de 
conservação social. Ao atribuir aos indivíduos 
esperanças de vida escolar estritamente dimen-
sionadas pela sua posição na hierarquia social, 
e operando uma seleção que – sob as aparências 
da equidade formal – sanciona e consagra as de-
sigualdades reais, a escola contribui para perpe-
tuar as desigualdades, ao mesmo tempo em que 
as legitima (BOURDIEU, 2015, p. 65).

Polêmicas à parte, podemos afirmar que, ao mergulhar-
mos no universo da escola e da educação, é sempre bom pen-
sar qual escola queremos, na certeza de que existem muitas 
possibilidades de escola e de educação. Não é diferente quan-
do abordamos o cinema na escola. Ferramenta pedagógica, 
mera ilustração do conteúdo, expressão artística capaz de sen-
sibilizar e envolver os atores que fazem parte do processo de 
visionamento ou de realização de um filme, o cinema está na 
escola há muito tempo, mas, quando pensamos em cinema e 
educação, tampouco é qualquer cinema que queremos.

É certo que os que militam na área do cinema e da edu-
cação lutam para que ambos atuem de maneira definitiva 
nos processos de subjetivação dos alunos, proporcionando 
sua emancipação intelectual e afetiva. Foge de nossos prog-
nósticos uma relação entre cinema e educação que esteja na 
contramão disso. Com efeito, se não existe uma única abor-
dagem desses campos e se a diversidade e pluralidade é 
o que queremos, é na figura do educador que precisamos 
apostar, na sua sensibilização, no seu respeito pelo outro, na 
sua consciência de que os saberes docentes que importam 
não se adquirem apenas nas licenciaturas, mas durante toda 
a sua jornada profissional, na relação com os alunos em toda 
a sua diversidade.
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O educador, vale salientar, não se confunde com a 
instituição-escola. Não raramente, para implementar seu 
trabalho da maneira como ele acredita, o educador precisa 
lutar contra um sistema que massifica e violenta o corpo dis-
cente, seja através de avaliações desumanas e excludentes, 
seja nas relações hierarquizantes e superficiais que podem 
existir no interior de uma escola. A sala de aula idealizada 
de que nos fala Fonseca é e será tudo aquilo se – e somente 
se – o educador souber construir um espaço em que uma 
relação mútua de igualdade, sensibilidade e respeito se es-
tabeleça de forma plena.

Sendo assim, por mais que acreditemos na escola, é 
da relação entre professor e aluno que surge uma real pos-
sibilidade de transformação da educação, da sociedade e 
do mundo. Essa relação transcende a sala de aula e se im-
põe de maneira radical como um elemento verdadeiramen-
te revolucionário, pois, a partir do canal de comunicação 
que os educadores estabelecem com seus alunos, vidas são 
transformadas, realidades são questionadas e novos ho-
rizontes, construídos.

Como, então, pensar no papel do educador audiovisual 
no cenário complexo da educação? Qual a especificidade de 
seu ofício? Em primeiro lugar, o educador audiovisual é um 
educador e, como tal, deve ser considerado em toda a sua 
complexidade: não apenas um profissional que irá adquirir 
os saberes docentes necessários para sua atuação em sala de 
aula, mas alguém que se manterá no aprendizado constante 
que advém da sua relação com os alunos, numa formação 
continuada ao longo de sua carreira. Antes de tudo, é preci-
so combater os tão presentes processos de racionalização da 
formação docente, para resgatar a importância da figura do 
educador com profundidade. Lelis (2014) nos lembra de uma 
tendência mundial na formação dos educadores.

formas de regulação da profissão docente são ne-
cessárias. Mas elas devem respeitar a experiência 
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do mestre e levar em consideração os processos 
dinâmicos e interativos de formação contínua, 
vividos em espaços concretos pelo coletivo que 
constitui esse grupo profissional. Todavia, o que 
se vê hoje, em vários países do mundo, obede-
ce a uma lógica que privilegia a racionalização 
técnica do trabalho professoral em vários níveis 
(LELIS, 2014, p. 54).

Valorizar os saberes docentes como dinâmicos e a for-
mação continuada do educador ao longo de sua vida profis-
sional é, sobretudo, assumir que algo lhe escapa, que seu ofí-
cio só se completa quando existe a interação professor-aluno 
a cada aula e que essa relação precisa ser construída sobre os 
parâmetros da alteridade e da liberdade, respeitando cada 
um dos alunos, com suas visões de mundo e questões in-
dividuais, envolvidos na experiência de sala de aula. Nesse 
sentido, o movimento de nivelar os alunos, torná-los iguais, 
é um movimento de violência contra uma interação que se 
quer dinâmica e baseada na reciprocidade. Só a partir de 
uma construção coletiva dos saberes o educador promoverá 
uma experiência genuína de aprendizado para ele e para to-
dos os alunos envolvidos no processo.

Partilhamos as concepções de formação docente, 
amplamente defendidas nos cenários nacional e 
internacional, como processo educativo que se 
desenvolve ao longo da vida dos sujeitos e trans-
cende os limites da escolaridade formal – logo, 
não se inicia nem termina na educação superior 
(nos cursos de graduação, pós-graduação e apri-
moramento) (FONSECA, 2010, p. 393).

Outro ponto a considerar é que o cinema está na es-
cola de múltiplas formas. As licenciaturas devem fazer um 
esforço para sensibilizar professores das diversas disciplinas 
para trabalhar com o cinema. Sem dúvida nosso desejo é de 
que o cinema entre na escola como alteridade (BERGALA, 
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2002), mas é preciso entender a escola, também, em sua com-
plexidade. O fato é que, mesmo quando esse nosso desejo 
se realiza, o cinema não deixa de estar na escola de outras 
formas, nas diversas disciplinas e como ferramenta nas mãos 
dos outros profissionais da educação. Não acreditamos em 
nenhum caráter restritivo do uso do cinema na escola e não 
queremos afirmar que ele só pode existir da nossa maneira. 
O que queremos é fazer surgir em todos os docentes um edu-
cador audiovisual em potencial, que se coloque diante do ci-
nema como obra de arte, que se deixe transformar pelo cine-
ma na mesma medida em que promova uma transformação 
dos seus alunos, dentro de suas disciplinas específicas. Ser 
um educador audiovisual é, sobretudo, ter uma sensibilidade 
diante do cinema, reconhecer seu poder emancipador, pro-
blematizando o mundo e a vida de uma forma geral, dentro 
ou fora da sala de aula, dentro ou fora de uma disciplina es-
pecífica dedicada ao audiovisual. Queremos a arte presente 
na escola de todas as formas. Acreditar na possibilidade de 
sensibilização do educador para o audiovisual é garantir e 
amplificar o alcance do cinema que se quer na escola.

À medida que surjam novas licenciaturas de cinema e 
que os currículos sejam repensados para a inclusão de no-
vos saberes na escola, a demanda por educadores audiovi-
suais formados para desenvolver trabalhos especificamente 
com o cinema só tende a aumentar. Esse é um caminho de 
luta, de criação de políticas públicas de cinema e educação, 
de relativização dos saberes cristalizados na educação e atre-
lados a determinadas disciplinas para que o próprio ensino 
se transforme de maneira mais profunda. Essa formação pro-
fissional nos faz pensar, então, em outro ponto importante: 
que saberes sobre o próprio cinema o educador audiovisual 
precisa ter? De certo, o saber técnico é tão importante quanto 
qualquer outro saber relacionado ao cinema, e a reflexão teó-
rica e o conhecimento da linguagem audiovisual devem ser 
colocados em primeiro plano.
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A discussão que precisa ser feita, e que passa tanto pelo 
ementário das disciplinas das licenciaturas em cinema quan-
to pela formação mais geral que o educador precisa ter, nos 
traz de volta à relação com o outro, com os alunos, com seus 
saberes individuais. O cinema e seu entorno nos atravessa 
mesmo antes de pisarmos na escola. A onipresença da televi-
são em nosso país, a internet e os dispositivos móveis trazem 
o cinema para o dia a dia de uma maneira avassaladora. Isso, 
no entanto, não garante uma sensibilização para o cinema, 
especificamente, e para a arte, em geral. Ao entrar em conta-
to com os vários mundos que habitam uma sala de aula, por 
trás dos saberes de cada aluno, o educador audiovisual deve 
somar seus saberes, interagir, valorizar o saber do outro e 
aprender com ele. Não se trata de impor o cinema de sua pre-
ferência ou os seus saberes. Não se pode impor aquilo que 
uma certa casta social considera ser o bom cinema.

Ao discorrer sobre o bom filme, Bergala (2002) descon-
sidera os avanços da teoria da recepção e torna seu discurso, 
de certa forma, elitizado. Talvez o movimento mais impor-
tante do educador audiovisual seja perder-se do seu cinema 
para ir ao encontro dos saberes dos alunos. Considerar que 
existe um conteúdo a ser ensinado pode ferir de morte uma 
relação que tem um incrível potencial de fazer acontecer algo 
especial ao levar o cinema para a sala de aula. A primeira 
crença deveria ser: o cinema já está na soma dos mundos dos 
alunos, o cinema já está neles. O que queremos é fazer aflorar 
uma sensibilidade diante do cinema e do mundo, e, para isso, 
não se pode impor um cinema como sendo bom, desqualifi-
cando o deles como sendo menor. Se queremos propiciar um 
encontro de inteligências de fato, não há outro caminho a 
não ser valorizar o cinema que já existe em cada um de nós.

Deixar que o cinema nos escape. Por mais contradi-
tório que isso possa parecer a quem trabalha com cinema 
e educação, pensamos ser esse um movimento importante 
para não gerar um novo profissional detentor de um saber 
específico e para impedir que isso se transforme, como em 
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outras áreas, em autoridade. Pelo contrário, é preciso conta-
minar as outras áreas, metamorfosear os professores e seus 
saberes específicos em educadores sensíveis e prontos para 
trabalhar com o cinema e com a arte. O educador audiovi-
sual precisa ir ao encontro dos mundos que habitam a escola 
tradicional, levar o germe da mudança, transformar o sis-
tema de dentro para fora. Para isso, precisa abrir mão des-
sa autoridade em relação aos saberes que constituíram sua 
formação. Recusar o bom cinema é abrir-se para o cinema 
do outro, o mundo do outro; é entender que o bom cinema 
só existe dentro de uma relação que denota poder, elitismo, 
hierarquização. O cinema que habita em cada aluno é sua 
visão de mundo, formada também, e sobretudo, pela oni-
presença do audiovisual na contemporaneidade. Negar seu 
cinema é negar sua visão de mundo, é impor o nosso mun-
do sobre o dele. Achar que só é possível sensibilizar o olhar 
através do cinema que trazemos em nós é perder o melhor 
do encontro, é desequilibrar a relação.

Sejamos, então, como o teórico amador de que nos fala 
Rancière. Segundo o autor, 

o amadorismo é também uma posição teórica 
e política, a que recusa a autoridade dos espe-
cialistas, sempre a reexaminar o modo como as 
fronteiras entre suas áreas se traçam na encru-
zilhada das experiências e os saberes. A política 
do amador afirma que o cinema pertence a todos 
aqueles que, de uma ou de outra maneira, viaja-
ram dentro do sistema de desvios que esse nome 
instaura, e que cada um se pode permitir traçar, 
entre este ou aquele ponto dessa topografia, um 
itinerário próprio, peculiar, o qual acrescenta 
ao cinema como mundo e ao seu conhecimento 
(RANCIÈRE, 2012, p. 16). 

Não há conteúdo a ser passado, não há evolução entre 
as experiências de visionamento ou realização dos filmes na 
escola. O educador audiovisual abre-se, assim, à escuta, à in-
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teração, ao protagonismo dos alunos diante do audiovisual. 
Levar o cinema para a sala de aula com um planejamento 
fechado é perder algo. É preciso se manter aberto ao que o 
cinema pode provocar quando alunos e educadores se posi-
cionam em torno dele, rompendo a lógica da espacialidade e 
da racionalidade que imperam ainda hoje.

Não resta dúvida de que essa postura do educador au-
diovisual vai na contramão do que se estabelece como sendo 
o papel social do professor, detentor de um saber a ser en-
sinado, apreendido pelos alunos, e que será posteriormente 
cobrado através de um sistema de avaliações e julgamentos. 
Manter uma certa dose de amadorismo significa abrir mão 
do lugar de especialista, de autoridade, dividindo o lugar 
do conhecimento com os alunos numa relação de igualdade 
plena, preservando as diferenças. Isso não quer dizer que o 
educador não tenha seus saberes docentes, mas que os sabe-
res discentes são igualmente importantes e que, dentre todos 
os saberes docentes, nada é mais fundamental do que de-
senvolver a competência de sensibilizar os alunos e sensibi-
lizar-se com eles diante da obra de arte. Sem um educador 
audiovisual capaz de promover processos de subjetivação e 
uma relação de igualdade, não há sensibilização possível. Eis 
o principal ponto na formação de um educador audiovisual.

As possibilidades abertas pelo cinema são intensas. 
Tirar o cinema do lugar que ele já ocupa na escola requer 
engajamento e esclarecimento, vontade política e desejo. 
Requer, também, a formação de profissionais cientes da im-
portância de colocar as relações de afeto e de subjetivação 
em primeiríssimo plano. O educador audiovisual não está 
na escola com a intenção de formar cineastas ou de destilar 
seu conhecimento técnico. O desenvolvimento tecnológico 
dos últimos anos dotou a escola contemporânea da incrível 
capacidade de realizar filmes com e pelos alunos. No entan-
to, essa vantagem não pode se converter numa preocupação 
com a técnica. Aqui, também, o cinema precisa ser esqueci-
do e redescoberto. Fazer cinema na escola não é um simples 
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fazer cinema, talvez seja o mais importante fazer cinema de 
todos, justamente porque não se trata de formar cineastas ou 
especialistas, mas de emancipar cidadãos, de afetar sujeitos.

O cinema não importa, o que importa é o sujeito. O mes-
mo podemos dizer sobre a educação. Isso significa afirmar 
que a arte, o cinema, a educação e o conhecimento não são 
em si – são o que fizermos deles. Heidegger,3 defensor do hu-
manismo, era membro do Partido Nazista e assinou decretos 
banindo não arianos do serviço público durante a República 
de Weimar. Richard Wagner é conhecido pelo seu antissemi-
tismo. Educa-se também para a violência, para o preconceito, 
para a discriminação. O cinema e a educação que queremos 
são aqueles que garantem os processos de subjetivação dos 
alunos e professores, e, nesse sentido, ambos são menores, 
qualquer conhecimento é menor, qualquer canto é menor do que 
a vida de qualquer pessoa. Buscar essa radicalidade na nossa re-
lação com o cinema na escola nos leva, então, a perdê-lo para, 
num segundo momento, recuperá-lo transformado em afeto. 
O cinema que nos escapa encontra o outro fora da lógica da 
centralidade, do ensino unilateral, da objetificação. Sujeitos de 
afeto, alunos e professores encontram-se com o cinema, numa 
reconstrução que nos devolve o cinema transformado. O edu-
cador audiovisual, por esse viés, é alguém preparado para 
o imprevisto, aberto ao que nenhum plano de aula poderá 
antecipar, livre. Ele não se confunde com a escola, ele é, em 
si, uma instituição revolucionária capaz de reinventar espa-
ços e relações junto aos que compartilham com ele o espaço 
escolar, que por ele são afetados e que o afetam de volta, na 

3  O caso Heidegger consiste na polêmica, intensamente recuperada pela 
publicação de seus diários, os Cadernos negros, da participação de Hei-
degger no nazismo. A questão sobre a validade ou não de ler sua obra 
a partir do comportamento ético do filósofo, fartamente documenta-
do, é das mais instigantes. Porém, essa polêmica foi apenas reavivada 
a partir da publicação dos referidos diários. Heidegger chegou a ser 
proibido de lecionar na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial em 
consequência de sua participação ativa no Partido Nazista
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mesma medida. É a centralidade do outro que precisa atra-
vessar as relações no mundo, dentro e fora da escola.

Emanuel Lévinas é considerado o filósofo da alteridade. 
O desafio parece ser o de fazer valer o pensamento de Lévinas 
de maneira plena. Como superar o legado de uma tradição 
filosófica bimilenar que coloca o Eu no lugar central e tomar 
as proposições levinasianas em sua plenitude?

O absolutamente Outro é Outrem: não faz núme-
ro comigo. A colectividade em que eu digo “tu” 
ou “nós” não é um plural de “eu”. Eu, tu, não são 
indivíduos de um conceito comum. Nem a pos-
se, nem a unidade do número, nem a unidade do 
conceito me ligam a outrem. Ausência de pátria 
comum que faz do Outro – o Estrangeiro; o Es-
trangeiro que perturba o “em sua casa”. Mas o Es-
trangeiro quer dizer também o livre. Sobre ele não 
posso poder, porquanto escapa ao meu domínio 
num aspecto essencial, mesmo que eu disponha 
dele; é que ele não está inteiramente no meu lugar 
(LÉVINAS, 1988, p. 26, grifos no original).

Ao colocar o Outro no lugar central, Lévinas desafia a for-
mação do nosso pensamento, invertendo as convicções e com-
portamentos do eu-sujeito. Não seria essa lógica, a do Eu no 
lugar central, que de alguma forma fundamenta, através dos 
séculos, boa parte das agruras que atravessaram a humanida-
de? O que subjaz aos interesses geopolíticos e econômicos de 
uma guerra se não a ideia de dominação do Outro? Do ciúme 
mais corriqueiro aos crimes passionais, muitos deles legitima-
dos pela sociedade durante tanto tempo sob a argumentação de 
defesa da honra, não estamos sempre atravessados pela ideia 
de dominação de Outrem, o Outro sempre como complementa-
ção do Eu ou como meu inimigo? E o que falar das religiões em 
seus processos de angariar seguidores, de transformar o Outro 
em Eu através de um ideário religioso e da existência de um 
Deus que nos converta, literalmente, no mesmo? A saída está, 
necessariamente, na centralidade do Outro.
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Desejo do outro como necessidade daquele que 
não tem mais necessidades, que se reconhece 
na necessidade de um Outro que é Outrem, que 
não é nem meu inimigo [...], nem meu “comple-
mento” [...], que é constituída porque faltaria 
alguma coisa à subsistência de cada indivíduo 
(LÉVINAS, 1993, p. 48-49).

A escola que queremos deve ser construída a partir da 
noção de alteridade. A importância da educação é inquestio-
nável, e o desejo de que a mesma tenha qualidade é consenso 
geral. Porém, ainda se vê essa qualidade atrelada ao acúmulo 
de conhecimento, à preparação para o mercado de trabalho ou 
para avaliações exteriores que alçarão o aluno a outros pata-
mares na pirâmide escolar, da educação básica à universidade. 
Os processos de subjetivação, o protagonismo de professores 
e alunos, o cinema como elemento de desequilíbrio das for-
mas como a escola tradicional se organiza, a educação voltada 
para uma verdadeira emancipação dos atores envolvidos: é a 
partir da reinvenção da escola que alguma mudança é possí-
vel, e essa reinvenção só pode ocorrer por vontade política de 
fora, que depende de inúmeros fatores externos e alheios aos 
nossos desejos, ou de dentro, a cada vez que o professor fecha 
a porta da sala de aula e deixa o novo acontecer.

O ser é exterioridade e a exterioridade produz-se 
na sua verdade, num campo subjectivo, para um 
ser separado. A separação realiza-se positivamente 
como interioridade de um ser que se refere a si e 
que depende de si [...]. Referência a si que concre-
tamente se constitui ou se realiza como fruição ou 
felicidade. Essencial suficiência e que se apega até 
à sua origem ao desabrochar – em saber – cuja últi-
ma essência a crítica (a apropriação da sua própria 
condição) desenvolve (LÉVINAS, 1988, p. 279).

Projetos de cinema e educação, plurais, inventivos, neces-
sários, precisam estar na escola cada vez com mais vigor, mas 
precisam acreditar no educador, de uma maneira geral, e no 
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educador audiovisual, especificamente. Os alunos e seus mun-
dos estão lá, talvez por imposição, talvez porque a sociedade ou 
a família não lhes deem uma alternativa. No menor movimento 
que o educador fizer, esses mundos entrarão em contato de ma-
neira plena e intensa. Os alunos são e sempre foram a força da 
educação. Seu protagonismo é natural e o apagamento das dife-
renças ou o nivelamento de seus corpos e mentes são artificiais, 
frutos de sistemas repressores ou que querem, simplesmente, 
controlar seus futuros cidadãos. O papel do educador audiovi-
sual, ao proporcionar uma experiência de verdadeira liberda-
de, deixando esse protagonismo natural acontecer, é um papel 
revolucionário. Colocar o aluno acima de tudo, do próprio ci-
nema, do próprio sistema, da própria educação, é uma forma 
de encontrar um novo sentido na escola, é reencontrar o cine-
ma como forma de afetação do sujeito, é reinventar a escola 
como maneira de emancipação do indivíduo, é usar uma nova 
paleta de cores para redesenhar o amanhã.
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_____________. Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70, 1988.
RANCIÈRE, Jacques. As distâncias do cinema. Rio de Janeiro: Contrapon-

to, 2012.
_____________. O Mestre Ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelec-

tual. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O ofício do professor: história, pers-

pectivas e desafios internacionais. Petrópolis: Vozes, 2014.
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Experiências com cinema 

nas escolas: invenções 

de mundo e impressões 

de marcas

Alessandra Gomes1

No Brasil, data de quase um século a entra-
da do cinema na escola. Na década de 1920, sob 
os princípios da Escola Nova, o grupo que ficou 
conhecido como Pioneiros da Educação empreen-
deu uma série de reformas educativas – pautadas 
nos preceitos de eficiência e de racionalidade, os 
quais norteavam a sociedade da época – que acre-
ditava modernizariam as concepções e práticas es-
colares ao mesmo tempo que colaborariam para o 
progresso da sociedade. Avanços que conjugavam 
ciência e comunicação, tais como o cinema, o rá-
dio e o disco, deveriam estar na escola como parte 
desse projeto modernizador.

O cinema já tinha outorgado o status de edu-
cador na sociedade, uma vez que as imagens em 
movimento captadas de distintos grupos étnicos, 

1  Doutora (UFSCar) e mestre (USP) em Educação, pedagoga 
(USP), professora adjunta da Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia, coordenadora dos projetos de extensão 
Cine Rapadura e CAsA do DUCA/UFRB. O presente artigo 
relata a experiência do projeto CINEAD/UFRJ, objeto de es-
tudo da autora em seu Doutorado. 
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de situações da vida cotidiana urbana, de elementos da fau-
na e da flora e também de experimentos ligados à medicina 
e à biologia, ao mesmo tempo que transmitiam visões sobre 
pessoas, fatos e sociedades, formavam a visão de mundo da-
queles que a elas tinham acesso. O cinema se inseria, assim, 
nesse grande conjunto de práticas e instrumentos educativos 
que compunha nossa sociedade desde inícios do século XX.

Durante o Estado Novo, o cinema também contribuiu, 
dentro da escola, para a construção e manutenção de discur-
sos sobre a nação, sobre as práticas relacionadas ao corpo e à 
moral, sobre a cultura popular e sobre o trabalho nas grandes 
e pequenas cidades, apenas para citar alguns exemplos.

Os Cineclubes ou Clubes de Cinema também tiveram 
importante papel na formação do gosto, na difusão de obras 
cinematográficas de restrito acesso e nas discussões em torno 
da estética, da política, da produção e distribuição de filmes, 
e também colaboraram como instância política e educativa, 
com a formação da visão de mundo dos sujeitos. Em torno 
deles, desde sua criação, aglutinam-se intelectuais, especia-
listas e realizadores, mas também grupos populares de tra-
balhadores, anarquistas, educadores e aqueles que, atual-
mente, denominamos de minorias.

Assim, o cinema compõe no Brasil o conjunto de textos 
que, filiados a protagonistas, discursos e posicionamentos, 
narram e auxiliam a construção da visão que temos da histó-
ria de povos, grupos, indivíduos e da nossa própria história 
como país.

O presente artigo apresenta, de modo sucinto, os resulta-
dos de uma pesquisa realizada junto ao projeto de extensão e 
pesquisa CINEAD/UFRJ. A materialização da referida pesqui-
sa deu origem à tese Poéticas, Cinema e Educação – um estudo so-
bre experiências de aprendizagem com cinema na escola, defendida 
na Universidade Federal de São Carlos em 2015.

Como enuncia o título do referido trabalho, interessou-
nos investigar experiências com cinema e educação levadas 
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a cabo em escolas públicas. Para tanto, acompanhamos as 
ações do CINEAD durante o ano de 2014 em três instituições 
de educação (dentre elas, duas escolas). Em duas das insti-
tuições investigadas, na escola Valter Hugo Mãe e no Institu-
to Hermeto Pascoal (IHP),2 acompanhamos as atividades da 
Escola de Cinema, ministradas pelos integrantes do CINEAD. 
No CIEP Hilda Hilst, observamos as aulas de cinema do pro-
fessor Woody3 (um dos responsáveis pela cadeira de Língua 
Portuguesa e Literatura na escola) e de Navarro, na época 
funcionário técnico-administrativo da Secretaria da escola. 
Ambos participaram do curso de formação em cinema pro-
movido pelo CINEAD em 2012.

A investigação buscou compreender os processos for-
mativos promovidos pelas atividades com cinema junto 
aos distintos atores que delas participaram: estudantes de 
graduação e pós-graduação, estudantes das instituições 
educativas, professores e outros trabalhadores das escolas. 
Interessou-nos observar e analisar situações de fruição cine-
matográfica, de valorização da cultura escolar, de circulação 
da palavra, de construção de discursos sobre a escola e sobre 
si por meio de processos criativos cinematográficos. Outros 
aspectos, tais como a escrita de mundo via criação cinemato-
gráfica, a crença no potencial de crianças e adolescentes para 
o ato artístico criativo e a mediação cultural sistemática por 
parte de professores, também compuseram as categorias de 
análise da referida pesquisa.

Dada a natureza e formato do presente artigo, apresen-
tamos aqui um recorte das análises referentes às observações 
realizadas nas instituições mencionadas.

2  Instituição pública de educação voltada ao atendimento de crianças e 
adolescentes cegos.

3  Todos os nomes a que nos referimos, tanto dos sujeitos da pesquisa 
quanto das instituições educativas em que a coleta de dados se deu, são 
fictícios.
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As distintas vozes que habitam o cinema

Podemos considerar o cinema como um enunciado4 com-
plexo, composto por distintas vozes sociais com graus distin-
tos de acentuação e que remetem a diferentes tipos de escutas 
e olhares.

Bakhtin (2011, p. 279) considera que as obras artísticas 
também são enunciados. Nelas, seu autor, um dos sujeitos do 
discurso, revela a sua individualidade no estilo, na visão de 
mundo e em todos os elementos da ideia da sua obra. E esta, 
como réplica do diálogo,

está disposta para a resposta do outro (dos ou-
tros), para a sua ativa compreensão responsiva, 
que pode assumir diferentes formas: influência 
educativa [...] sobre suas convicções, respostas crí-
ticas, influência sobre seguidores e continuadores; 
ela determina a posição responsiva dos outros nas 
complexas condições da comunicação discursiva 
de um dado campo da cultura.

Como enunciado, o cinema está também disposto para 
a palavra do outro, também impõe ao outro uma forma de 
interpretá-lo, uma resposta. As formas de interpretação e res-
postas são diversas e incluem desde a análise do conteúdo, da 
linguagem e da técnica utilizados, até aquelas que se referem 
às marcas formativas que o cinema pode imprimir nos sujei-
tos: marcas de aceitação, de negação, de encantamento.

O diálogo para Bakhtin pertence a um mundo comparti-
lhado e abarca o inconcluso e a realidade em constante trans-
formação (BAKHTIN, 2011). No cinema, podemos considerar 
que o diálogo faz parte de todas as suas etapas e dimensões. 

4  Segundo Bakhtin, enunciados são formas discursivas que compõem as 
mais diversas linguagens e signos da teia social e dirigem-se ao outro 
ou ao próprio emissor. De acordo com o autor, são elos de uma cadeia 
discursiva e expressam uma visão de mundo, valores, emoções, senti-
mentos (Bakhtin, 2011).
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Desde o diálogo subjetivo e singular que se estabelece entre a 
obra cinematográfica e o expectador que sempre frui, interpre-
ta e dialoga com ela, até o diálogo com produtores, financia-
dores que falam por meio de mensagens publicitárias, distri-
buidores, políticos, cenários, atores e comunidades filmadas, 
um conjunto de distintas vozes participa dessa grande conver-
sa, compondo uma polifonia orientada por interesses que nem 
sempre convergem ou se relacionam de modo harmônico.

Como espaço do diálogo, do inacabado e do imprevi-
sível, o cinema, esse grande conjunto polifônico,5 é marcado 
pela imprevisibilidade de seus efeitos. Como espaço do aberto 
e do imprevisível, ele pode ser pensado mais detidamente por 
especialistas, artistas, realizadores e também instituições edu-
cativas tais como a escola e a universidade, dado seu alcance e 
inserção na vida dos sujeitos. 

Ao valer-se de conceitos bakhtinianos para tecer refle-
xões sobre a mídia, Robert Stam (2010) também nos ajuda a 
compreender o cinema como resultado de uma polifonia com 
distintos matizes e entonações que resultam numa pluralida-
de de vozes que não se fundem numa única consciência, mas 
coexistem em diferentes registros, gerando um dinamismo 
dialógico entre si.

Tais como os elementos midiáticos destacados por Stam, 
entendemos que em relação ao cinema também existam os pa-
drões de supremacia de distintos teores, as vozes sociais que 
não são ouvidas e representadas ou que são distorcidas e as 
claras tendências ideológicas. Mas, mesmo nesse contexto, a 
dominação nunca é completa devido às possibilidades inter-
pretativas dos sujeitos, às negociações, à resistência e à rela-
tiva autonomia dos realizadores diante de produtores, finan-
ciadores e exibidores, à força que alguns atores carregam em 
outros espaços (programas televisivos, campanhas políticas e 

5  O termo polifonia deriva da música e vem da Idade Média. Baseia-se 
na ideia de que cada voz é sua própria melodia, mas que, junto a outras 
vozes, entra em harmonia. Bakhtin o formulou em referência ao jogo 
complexo das vozes ideológicas na obra de Dostoievski.
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publicitárias, outros filmes, participação em movimentos po-
líticos e sociais) e à força das conjunturas históricas e políticas 
que colocam temas na “pauta do dia”.

Os filmes, então, tais como os artefatos midiáticos, pre-
cisam ser concebidos como “enunciações situadas” (STAM, 
2010, p. 334), ou seja, artefatos impregnados pelas possibili-
dades comunicativas do dialogismo e contingentes históricos 
permeados tanto pela hegemonia quanto pela resistência.

Apesar de a linguagem hegemônica do capitalismo for-
çar para o previsível e para o estereótipo e de o cinema colabo-
rar para o fortalecimento da palavra autoritária desse mesmo 
sistema, ele pode, também, contribuir para a expulsão dessa 
palavra. Por isso os processos educativos de leitura de ima-
gem, o acesso a uma diversificada cinematografia e a criação 
de conteúdos audiovisuais são fundamentais. Assim como é 
possível aprender a fazer uma análise crítica e criativa do ci-
nema, também é possível fazer filmes em distintos espaços e 
enriquecer, com ambas as ações, essa polifonia.

As formas de resistência via linguagem cinematográfi-
ca compõem e fortalecem os, denominados por Bakhtin, dis-
cursos centrífugos-opositores: aqueles que “lançam para fora” 
e corroem continuamente as tendências centralizadoras dos 
discursos centrípetos-dominantes – aqueles que puxam os cor-
pos para dentro e são destinadas à centralização e unificação 
(FARACO, 2009, p. 70).

Nesse contexto, se por um lado há aquelas produções 
cinematográficas que são explicitamente centrífugas e contes-
tadoras da ordem e dos valores hegemonicamente vigentes,6 
por outro, mesmo os conteúdos mais massificados das cine-
matografias centrípetas dominantes abrem brechas de inter-
pretações críticas e necessitam assimilar algumas vozes sociais 
que na essência desconsideram (de negros, pobres, grupos de 
mulheres, indígenas, homossexuais, distintos grupos étnicos 

6  Que Nestor Canclini denominará, em A socialização da arte, de formas de 
arte popular.
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e culturais) para garantir uma diversidade de público, corro-
borar e atender às exigências demográficas das pesquisas de 
marketing, para afirmação das ideias do liberalismo e também 
para legitimar-se como discurso.

Nesse complexo cenário, o alerta que Stam (2010) nos faz 
sobre os conteúdos midiáticos também pode ser feito para os 
conteúdos cinematográficos: é imprescindível que uma aná-
lise crítica distinga os conteúdos fílmicos genuinamente po-
lifônicos daqueles pseudopolifônicos “que marginalizam e 
desabonam certas vozes, para em seguida ‘dialogar’ com uma 
entidade fantochesca, que já havia sido forçada a fazer com-
promissos decisivos” (Stam, 2010, p. 348). Uma polifonia legí-
tima, considera o autor, consiste não na mera aparição de um 
representante de um determinado grupo, mas na criação de 
um cenário textual onde a voz desse grupo possa ser ouvida 
como fonte dinâmica e geradora de experiência.

Pode parecer à primeira vista um projeto ambicioso, mas 
agregar o cinema à escola, seja junto aos educandos ou aos do-
centes, necessita concebê-lo com conteúdo a ser interpretado e 
investigado de forma profunda e crítica e também como meio 
de veiculação de distintas vozes – inclusive as vozes existentes 
e relacionadas ao ambiente escolar –, colaborando para a am-
pliação do diálogo que, como situação inconclusa, pode sem-
pre se somar a outros atores, a outras falas, a novas práticas, à 
experimentação e à dúvida.

Inventar mundos, imprimir marcas e ir além

Seja por sua capacidade de narrar experiências do eu/nós, 
de sintetizar gestos, condutas e situações, de oferecer simulta-
neamente distintos pontos de vista, de deslocar e confundir as 
fronteiras entre interior e exterior, passado e futuro, o cinema 
tem um papel fundamental na produção do sujeito do conheci-
mento, esse que olha, valora, interpreta, analisa, produz e atri-
bui sentido às experiências de mundo e com o mundo.
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Pela força que seu ato criativo tem de conduzir às distintas 
experiências e sensações, o cinema apresenta-se como situação 
complexa de alteridade e, dentro da escola – como foi possível 
observar nas aulas de cinema e nas falas dos entrevistados –, 
mostra sua potência para promover a autoria, quebrar, alterar 
e reconfigurar as rotinas de tempo e espaço, remetendo seus 
atores ao novo, ao desconhecido e ao diferente.

Se o cinema é um convite à alteridade e ao encontro com 
outro testemunho, fazer cinema na escola é também uma forma 
de produzir testemunho e gerar conhecimento sobre e na escola.

Por meio dos exercícios cinematográficos observados nas 
aulas de cinema das três instituições mencionadas, técnica, esté-
tica e ética se imbricaram na formação de crianças e adolescen-
tes que, por meio da linguagem cinematográfica, organizaram 
e deram uma forma artística ao seu mundo, àquilo que gostam, 
que valoram e que pensam. Por meio do cinema, não com lápis 
ou caneta, mas com a câmera e com o boom, crianças e adoles-
centes puderam “escrever e dizer” sobre o mundo. E assim o ci-
nema na escola veio se somar às formas de dizer a escola, de fazer 
cultura na escola e também de ressignificá-la. Formas estas que 
têm a criança e o adolescente como autores. 

Em todas as situações observadas durante a coleta de 
dados não houve imposição de um tema. As atividades fo-
ram realizadas com grupos mistos de estudantes de distintas 
faixas etárias e séries e os exercícios foram frequentemente os 
mesmos: o ponto de vista, o aparecer-desaparecer, o efeito Ku-
leshov e o filme sem edição. Partia-se desses exercícios para as 
invenções de mundos. Ficava implícita a seguinte proposição: 
“Aqui estão as ferramentas: vamos criar? Vamos aprender a 
usá-las usando-as?”.

O papel dos professores era o de mediar os atos de cria-
ção e invenção, participando também desse processo criativo. 
Suas ações eram fundamentais para auxiliar os alunos a verem 
além, portando-se muitas vezes como aprendizes que também 
se surpreendiam nos processos conjuntos de aprendizagem.
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Numa das entrevistas, o professor Woody nos descreve 
uma aula sobre plano-sequência em que seus alunos “que-
braram a cabeça” para entender um trecho do filme Profissão 
repórter, de Michelangelo Antonioni. No trecho selecionado 
do filme, a câmera passa por uma grade. Após questiona-
mentos junto aos alunos sobre como fora feita a cena e sobre 
os possíveis objetivos com aquela captação de imagem, ele 
conta-nos que os alunos perceberam o “truque” e que mes-
mo ele, que vira o filme várias vezes, não sabia como aque-
la filmagem tinha sido possível. Ele brinca, dizendo que, no 
documentário Coração Vagabundo, Caetano Veloso comenta 
justamente essa cena e diz que nunca a compreendeu. “Ele 
tem que conversar com meus alunos”, comenta Woody sorrindo 
(Entrevista: WOODY, professor de Literatura e Língua Por-
tuguesa no CIEP Hilda Hilst).

Woody se mostra surpreendido e contente com a des-
coberta de seus alunos, que é também uma descoberta e uma 
aprendizagem para ele.

Como destacamos anteriormente, nas aulas de cinema 
observadas, notamos que, ao criarem seus filmes, os estudan-
tes ficavam livres para abordar o tema/assunto que lhes fosse 
interessante. Para isso, na primeira parte da aula, eram-lhes 
dadas orientações sobre o exercício do dia. Os materiais e 
equipamentos eram explorados, como no caso da Escola Val-
ter Hugo Mãe, onde o rolo de filme passa de mão em mão 
diante de rostos curiosos, enquanto os professores estabele-
cem as relações entre imagem e movimento; onde são feitas 
conexões entre os filmes exibidos e destacam-se aspectos rele-
vantes para o exercício proposto. Nessa aula há muita atenção 
e surpresa diante das explicações do professor Lars. É nítida a 
ampliação do repertório cultural dos estudantes, que perma-
necem concentrados ouvindo as explicações do professor.

No CIEP Hilda Hilst, em uma aula ministrada para alu-
nos entre 10 e 12 anos, enquanto Lola, integrante do CINEAD, 
explora as possibilidades do zoom junto a um estudante, o pro-
fessor Akira auxilia outro garoto na utilização desse elemento.
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Ambos os professores permitem que os próprios estu-
dantes manipulem os equipamentos enquanto dão dicas de 
como usá-los e mediam possibilidades. Falas tais como: “Ex-
perimente fazer assim para ver o que acontece”, “nossa, viu que 
bacana”, “olha como você mesmo percebe isso”, eram frequentes 
durante a condução das atividades, havendo uma mediação 
encorajadora que parecia estimular e valorizar as descobertas, 
ao mesmo tempo que o educador mostrava-se implicado em 
ampliar o potencial criativo dos estudantes e os conhecimen-
tos sobre a técnica e a estética.

Rancière (2002) afirma que o mestre ignorante não é 
aquele que sabe menos ou o mesmo que seus alunos, mas 
aquele que se aventura a aprender, a descobrir e reinventar o 
conhecimento com seus alunos. Parte dessa reinvenção impli-
ca em uma responsabilização pela formação dos estudantes, 
o que inclui – no caso da formação em cinema na escola – a 
escolha criteriosa do conteúdo e dos tipos de filmes que são 
por eles são acessados, tarefas destacadas por Bergala (2007) e 
Martins (2011) como de suma importância. 

Sobre a junção entre responsabilidade docente e uma su-
posta liberdade por parte dos estudantes para escolher os con-
teúdos assistidos, Cabíria e Navarro, integrantes do CINEAD, 
nos dão opiniões muito interessantes relacionadas ao papel 
responsável da escola na ampliação do repertório cinemato-
gráfico dos estudantes e do lugar que ocupa nessa responsabi-
lidade o conhecimento docente. Para Cabíria,

se as crianças ficam livres pra assistir somente 
aos filmes que elas querem escolher... essa liber-
dade não existe. Você liga a televisão e o que tem 
é aquilo ali. Você vai alugar um filme na loca-
dora e o que tem é aquilo ali. Então, esse reper-
tório fílmico tem que ser ampliado. As crianças 
devem ter acesso às filmografias feitas em dife-
rentes lugares, com diferentes visões de mundo, 
diferentes olhares de mundo, diferentes formas 
de entender o mundo, de falar... Porque senão 
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parece que o mundo é só aquilo né? (Entrevista: 
CABÍRIA, psicóloga, doutoranda em Educação. 
Desenvolve atividades com cinema no Hospital 
da UFRJ por meio do CINEAD).

A preocupação com a ampliação do repertório estético e 
cultural dos estudantes e com formas diversificadas e críticas 
de leituras fílmicas também é expressada por Navarro. Para 
ele, parece fundamental o discernimento entre o que o profes-
sor gosta e aprecia no âmbito privado de sua vida e o que ele 
deve levar para o âmbito público da escola. São essas, para ele, 
questões relacionadas com a mediação cultural, com a respon-
sabilidade e com os conhecimentos do professor.

Acho que uma questão da mediação é tirar a Ma-
lhação e o Homem Aranha da mente deles e co-
locar uma coisa mais interessante. Eu sou uma 
pessoa que também gosta muito de ver coisas 
blockbuster e eu não quero tirar isso deles porque 
seria hipócrita da minha parte, mas eu quero mos-
trar pra eles que também existe uma outra coisa 
que pode ser muito mais interessante que um 
Homem Aranha soltando teia. Uma conversa de 
duas pessoas com uma câmera parada, por exem-
plo, pode ser tão interessante quanto ver a explo-
são de um prédio. Nem sempre é fácil, porque é 
a cultura deles ver filmes de violência. Quando 
você propõe fazer um filme, eles falam em pegar 
uma pistola e sair dando tiros. Eu tento não podar 
isso, porque é uma realidade, é a vivência deles, 
mas eu tento fazer eles verem que existem outras 
coisas também. Sabe, tem a pistola, mas tem qual-
quer outra coisa que seja. E eu vou tentar dar esse 
qualquer outra coisa, porque a pistola está ali todo 
dia: ‘Agora vamos fazer uma coisa que vocês não 
têm o costume de fazer (NAVARRO, estudante de 
Arquitetura, monitor do CINEAD).

O professor tem então a função de curador criterioso 
que, ao mediar, amplia repertórios, escava sentidos junto aos 
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estudantes, provoca o olhar para questões, ao mesmo tempo 
que se surpreende e aprende com as observações inusitadas 
dos estudantes, como ocorreu com o professor Woody diante 
do filme de Antonioni.

Acreditamos que essa ideia de aprendizagem conjun-
ta complexifica a atuação docente, uma vez que não exclui a 
verticalização das opções e abordagens por parte do profes-
sor, já que ele, como pessoa iniciada no saber e na prática do-
cente, tem responsabilidade pelas escolhas e abordagens que 
promovam a aprendizagem. Todavia, dizer que o professor 
aprende com seus alunos, que ele descobre com seus alunos, 
não indica paridade de conhecimento e experiências entre ele 
e seus alunos, nem que ele saiba muito pouco sobre o conteú-
do ensinado. Significa, isso sim, que a “forma” de voltar-se ao 
conhecimento, de debruçar-se sobre ele para veiculá-lo junto 
aos estudantes é distinta em cada situação singular de ensino. 
Por isso, a cada situação de ensino há também uma situação 
de aprendizagem para o professor. Nova é, portanto, a forma 
de se relacionar com essa experiência do conhecimento junto 
a alunos específicos.

Grande parte das situações observadas nos pareceu in-
teressantes formas de inventar e reinventar o conhecimento com 
os estudantes, uma vez que se aprendia a técnica e partia-se 
para a junção dela a uma ideia, passando pelas dificuldades 
e necessidades que todo ato de criação e construção do co-
nhecimento implica: análise, síntese, escolha, distanciamen-
to e avaliação. Algumas vezes a singularidade das situações 
deu outros contornos às atividades, criou a necessidade de 
outros tempos e outros espaços, de replanejamento. No CIEP 
Hilda Hilst, a luz externa, os ruídos e o público que assistia às 
filmagens obrigaram a “equipe do set” a lidar de outro modo 
com o espaço; nessa mesma escola, a participação inflamada 
desse público frustrou as expectativas do professor Woody e 
o obrigou a retomar – num momento posterior – uma situa-
ção que aconteceu durante uma filmagem: a resolução de um 
conflito de modo violento.



41

Diálogos sensíveis

No IHP, uma aluna bastante comunicativa e participativa 
sugeriu que a câmera ficasse fixa durante uma filmagem reali-
zada na biblioteca. O exercício do dia foi o efeito Kuleshov. En-
quanto o professor auxiliava o zoom e o ângulo, os estudantes 
colocavam a câmera em cima de uma pilha de livros, tiravam e 
colocavam livros até ajustar a altura e o ângulo. Um dos garotos 
auxiliava com um lápis embaixo da câmera, uma vez que ela 
necessitava ser erguida apenas em alguns poucos milímetros. O 
professor, que parecia não entender o que os alunos faziam, per-
guntou se o lápis não estava atrapalhando. Encontrar o ângulo 
e o enquadramento demorou um pouco, mas todos pareciam 
concentrados na atividade. Faziam tudo com muita atenção. Um 
dos garotos explicava ao professor que o lápis estava auxiliando 
o ajuste da altura da câmera. A menina que manuseava a câmera 
pedia para que a atriz ficasse séria. Sua intenção seguinte era fil-
mar com um zoom somente a capa do livro. O professor lhe per-
guntava: “Para dar impressão de que ela está lendo?”. “Sim!”, 
lhe respondera ela. E assim o efeito Kuleshov era colocado em 
prática. (REGISTRO de observação no IHP em 01/04/2014)

Para Migliorin, o modo plástico e flexível, sobretudo 
das crianças, de inventar e reinventar mundos, sua capaci-
dade de ouvir demais, falar demais, ver demais é consonante 
com a característica plástica da linguagem cinematográfica. 
Segundo o autor,

o cinema tem a intensidade de nos confrontar 
com uma ação estética de forte dimensão políti-
ca, na qual a partir da realidade se inventa o real. 
Tal invenção é o próprio real, existência sem fim 
pré-definido. Na escola, o cinema se insere como 
potência de invenção, experiência intensificada 
de fruição estético/política em que a percepção da 
possibilidade de invenção de mundos é o fim em 
si (MIGLIORIN, 2018, p. 15).

O que podemos notar nesses fragmentos descritos? Pri-
meiro, como destacamos anteriormente, os aspectos próprios 
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dos atos de criação e de construção do conhecimento: a análi-
se, a síntese, a escolha, o distanciamento e a avaliação. Depois, 
é evidente a capacidade inventiva e plástica dos e das estu-
dantes para a criação e o conhecimento.

Nas situações observadas, os estudantes mostraram-se 
muito interessados e envolvidos com as aulas. Cremos que isso 
foi resultado da boa interação entre professores e alunos, do fas-
cínio que os equipamentos tecnológicos exercem sobre as crian-
ças e adolescentes, da desenvoltura geracional para manipulá
-los (mesmo no IHP os estudantes possuíam celulares e iPods) e, 
por último, da liberdade de que eles dispunham para criar suas 
histórias, seus pequenos relatos sobre a vida, e para manipular 
os equipamentos. Estabelecia-se com os alunos uma relação de 
confiança e partia-se do princípio, como sugere Rancière (2002), 
de que eles eram capazes de criar uma história, de manipular os 
equipamentos, de fazer um filme. E isso também com relação 
àqueles que tinham alguma deficiência, como era o caso dos es-
tudantes com cegueira profunda ou parcialmente cegos do IHP.

A esse respeito (o trabalho com os estudantes cegos), 
pergunto a Navarro como ele trabalha com essa singularida-
de, uma vez que é ele quem ministra as aulas no IHP. Sua res-
posta parte desse princípio igualitário sugerido por Rancière:

Na verdade, eles serem cegos, para mim, é indi-
ferente. Eu não olho para eles em nenhum mo-
mento pensando que eles são cegos. Eu olho pra 
eles como eu olharia para qualquer outra criança. 
E eles também não se tratam assim. Na verdade, 
eles até zoam a própria cegueira. E os problemas 
que eu tenho lá geralmente são os mesmos proble-
mas que os professores de escola pública têm. Um 
aluno que fica mais quieto num canto, que não 
quer participar. 

Acho que tem também a parte deles aprenderem 
a trabalhar em grupo. Por eu ver que aquele cara 
é melhor em câmara, que aquele outro é melhor 
contando histórias, eu posso colocar os dois jun-
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tos e fazer eles trocarem conhecimentos. E eu 
sempre faço isso: coloco eles para trocar conhe-
cimento. Coloco um que sabe mais com um que 
sabe menos. E, na verdade, eles mesmos acabam 
fazendo isso. Eles acabam se juntando com seus 
opostos de alguma forma (NAVARRO, estudante 
de Arquitetura, monitor do CINEAD).

Não me parece que Navarro despreze o fato de os estu-
dantes do IHP serem cegos, mas ele parte do princípio de que, 
mesmo privados parcialmente ou totalmente da visão, se bem 
orientados, conseguem fazer um filme. A nosso ver, aqui soma-
se ao princípio de Bergala de que todos podem fazer um filme 
a ideia de Bakhtin (2010) de responsividade do ato, de colocar 
o outro e a si como tarefa: percebê-lo, escutá-lo, levar em con-
ta sua singularidade e agir com ele e para ele; colocar-se, en-
quanto educador, como sujeito da aprendizagem. A tarefa aqui 
é democratizar o acesso à realização de um filme para distintos 
estudantes, é fazê-los interagir na partilha de conhecimentos, 
é compartilhar o próprio conhecimento do educador sobre ci-
nema com eles, tendo como princípio a possibilidade de todos 
para a realização da atividade. O ato responsável para Bakhtin 
(2010) é um passo, uma iniciativa, uma tomada de posição, uma 
decisão, e isso fica muito claro nessa fala de Navarro.

A experiência estudada nos permite afirmar que fazer 
cinema na escola é possibilitar a criação de mundos por meio 
de imagens, é compartilhar conhecimento e impressões, con-
cretizando o ponto de vista dos estudantes e expressando o 
seu testemunho sobre a escola e sobre eles mesmos, enrique-
cendo a polifonia e ampliando as formas de diálogo na escola. 
Reforça-se, assim, a força centrífuga que narra a escola sob 
outra lente e outros focos, numa cultura escolar que sempre 
privilegiou a narrativa dos adultos. 

Além disso, outras descobertas vão se mostrando ao fa-
zer cinema na escola: a construção de novas realidades para si, 
a aceitação de outros mundos, a criação de lugares viáveis de 
utopias para si.
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O caso de Antoine, estudante do CIEP Hilda Hilst, nos 
parece incrível nesse sentido. Segue o depoimento do profes-
sor Woody a respeito do estudante:

O caso mais relevante é o do Antoine. Ele foi meu 
aluno do 8o ano. Um menino relapso, disperso, que 
não queria saber de nada. Sinceramente falando, eu 
não achava que ia dar para boa coisa... Mas quando 
ele chegou na aula de cinema eu pensei: ‘Que que 
esse cara tá fazendo aqui? O que que ele quer?’ E 
aos poucos ele foi... sabe, ele não é um aluno bri-
lhante. Ele tem perceptíveis limitações culturais de 
diversos fatores, mas ele se esforça, ele quer ajudar, 
ele quer ensinar e você vê que o negócio está en-
trando na mente dele. Agora ele vem com uns ócu-
los, querendo parecer mais intelectualizado. A pos-
tura dele mudou, não anda mais tão largadão, vive 
perguntando se vai ter Mostra. Ele sentiu o gosto 
da fama porque ele participou de um filme que fi-
zemos e ele rouba a cena. Ele é um coadjuvante de 
luxo (Entrevista: WOODY, professor e Literatura e 
Língua Portuguesa no CIEP Hilda Hilst).

Antoine compôs o elenco do filme Tempo vago,7 realizado 
junto aos estudantes do CIEP Hilda Hilst e integrante da Mos-
tra Audiovisual Estudantil Joaquim Venâncio de 2013. Trata-
se da história de um amor platônico de um adolescente por 
uma colega de escola. Antoine interpreta um aluno disperso 
que passa a aula toda ao lado do protagonista cantarolando e 
batucando na mesa o refrão da canção de Roberto Carlos, Esse 
cara sou eu. Desatento, mas muito cômico, o personagem nun-
ca é levado a sério pelos colegas.

Tecnicamente e esteticamente falando, o filme é muito 
bem feito, mas é o seu desenrolar, seu impacto na vida dos 
estudantes, que nos chamou a atenção. Na vida de Antoine, 
especificamente.

7  O Filme Tempo vago está disponível no YouTube: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=p8Xu81XiaGw>. Acesso em: 29.03.2018.
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O professor Woody nos relata que, durante o evento da 
Mostra Joaquim Venâncio, Antoine foi celebridade: “Ninguém 
queria saber dos protagonistas do filme não. Só queriam saber dele. 
Ele virou o ‘esse cara sou eu’”.

Antoine interpreta na ficção, provavelmente, um perso-
nagem muito parecido com o Antoine da realidade. Mas é na 
vida real que Antoine passa a assumir um outro papel. O An-
toine não levado a sério pelos colegas da escola passa a ser o 
Antoine reverenciado, lembrado, cumprimentado no pátio da 
escola: “Todo mundo passa [na escola] e grita: ‘Oh esse cara sou 
eu!!’ Porque ele cantava isso no filme... Ele sentiu essa notoriedade 
por algo bom que ele fez”, conta Woody. Uma rápida aparição no 
filme que mudou a vida de Antoine. Ter participado do filme 
lhe possibilitou a troca de lugar e de papel social na escola.

Woody conta-nos que a postura de Antoine mudou nes-
se ambiente. Ele passou a se mostrar mais interessado, con-
centrado e propositivo. Até a sua estética mudou. Não andava 
mais “largadão”, passou a usar uns óculos estreitos, incorpo-
rando “um estilo mais intelectualizado”. Antoine, como a ves-
pa de Deleuze e Guattari (1995), que se desterritorializa (e, ao 
reterritorializar-se, torna-se ela mesma uma peça no aparelho 
reprodutor da orquídea e alarga sua participação no mundo 
sem deixar de ser vespa), migra daquele território conhecido 
por ele e pela comunidade escolar, aquele território demarca-
do pelos amigos e por ele mesmo, para alargar sua participa-
ção no mundo escolar e em seu mundo próprio, e se transfor-
mar, diante dos amigos e dele mesmo, num outro Antoine.

Diferente da vespa, que nunca deixará de ser vespa, nós 
humanos, por termos nossa existência mediatizada semiotica-
mente pelas relações e artefatos da cultura, sempre permane-
ceremos humanos, porém podemos “transformarmo-nos” em 
um outro. Antoine também não deixará de ser o Antoine que 
tem uma história, uma família, uma trajetória, mas o papel so-
cial de Antoine, o lugar que ele ocupa na relação com a escola, 
com os amigos e com ele mesmo, se transformou.
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Com Antoine, Akira, Cabíria, Woody, Lars, Lola e Na-
varro, o cinema na escola ampliou vozes e materializou o sentido de 
além que é próprio da arte cinematográfica.
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As interfaces 

da Educação Audiovisual

Eliany Salvatierra Machado – UFF1 
Rafael Romão Silva – UFF2

Introdução

Durante a formação das primeiras turmas do 
curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual 
da Universidade Federal Fluminense, foi possível 
pensar a formação do educando-educador que no-
meamos de “educador audiovisual”. Com o obje-
tivo de apresentar possíveis referências teóricas e 
práticas durante as primeiras turmas, procuramos 
encontrar eixos convergentes em campos conside-
rados afins. No presente texto, a proposta é refle-
tir e discorrer sobre a “educação audiovisual” e os 
campos de estudos e práticas que se aproximam ou 
mesmo se entrecruzam.

1  Doutora em Comunicação pela USP – SP. Professora nos 
cursos de Cinema e Audiovisual Bacharelado e Licenciatura 
do Departamento de Cinema e Vídeo do Instituto de Artes e 
Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense – 
UFF. Pesquisadora do Grupo Aesthesis – IACS – UFF. E-mail: 
elianys@gmail.com

2  Graduado em Licenciatura em Cinema e Audiovisual 
pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Mestrando 
do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovi-
sual – PPGCine – UFF. Coordenador do projeto “Cineas-
tas 360o”, realizado pelo Facebook, ONG Recode e Digital 
Promise Global. E-mail: rafael.romaos@gmail.com
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Reconhecer a Educação Audiovisual abre caminho para 
que o estudante da Licenciatura em Cinema e Audiovisual se 
depare com uma gama maior de experiências na interface au-
diovisual/educação. Poucos trabalhos foram escritos usando 
especificamente o termo3 – a “educação audiovisual”. O cam-
po da pesquisa e da extensão usa o “Cinema-Educação”. 

Para além do fato de que “todo e qualquer saber escolar” 
utiliza o audiovisual, reconhecemos três áreas que de dentro 
ou de fora da escola levaram as câmeras e trabalhos audiovi-
suais para dentro dela, sendo elas: o Cinema, a Comunicação 
e a Arte. A seguir apresentaremos um mapa prévio, composto 
de outros mapas, que podem nos auxiliar a formar uma car-
tografia de saberes para reconhecer práticas e experimentos 
audiovisuais educativos.

Atualmente, o campo emergente se autodenomina de Ci-
nema-Educação. Contudo, acreditamos que o termo Audiovi-
sual abrange peças imagéticas e sonoras em vários suportes, 
formatos e linguagens, o que evoca ideias como pluralidade, 
transmídia, híbrido, fronteira e desvios. 

O curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual

No Brasil, em 2010, o Departamento de Cinema e Vídeo do 
Instituto de Comunicação e Arte da Universidade Federal Flu-
minense – UFF percebeu a crescente demanda na área do cinema 
na educação e o surgimento de solicitações por profissionais que 
poderiam atuar na inter-relação cinema e educação. Assim foi 
criado o primeiro curso de Cinema e Audiovisual Licenciatura, 
cujo objetivo é formar um profissional que atue no campo edu-
cacional (formal e não formal) com competências para ensinar 
cinema e audiovisual em processos de ensino e aprendizagem, 
não apenas em processos técnicos e profissionalizantes.

3  Sérgio Alberto Rizzo Junior (2011) e Moira Toledo Cirello (2010) es-
creveram teses de doutorado utilizando o termo, dois exemplos nos 
últimos anos.
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A partir dessa pioneira licenciatura, o termo cinema-e-
ducação deixou de ser uma designação de uma prática educa-
tiva ou um uso instrumentalizado do cinema dentro do currí-
culo escolar para ser uma área de formação profissional. Uma 
das implicações disso envolve descobrir se o Governo Federal, 
através do Ministério da Educação, reconhecerá a prática edu-
cacional em cinema como autônoma ou como uma linguagem 
no campo das Artes. 

O educador audiovisual terá uma disciplina na grade 
curricular, será uma linguagem artística oferecida na discipli-
na de Artes ou será uma proposta, uma atividade oferecida no 
contraturno da Escola dentro de possíveis reformas alarma-
das pelo Governo Federal? 

Filosoficamente, o debate se renova entre o papel do Ci-
nema como Arte e no desenhar de novas políticas públicas de 
inserção do cinema no espaço escolar, ao mesmo tempo que 
as escolas de cinema reivindicam que o campo do cinema (en-
sino, pesquisa e extensão) seja autônomo, independente da 
Comunicação e das Artes. 

Até 2010, no Brasil, as principais escolas de cinema esta-
vam ligadas aos departamentos de Comunicação Social. Dife-
rente disso, o curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual 
da Universidade Federal Fluminense está ligado diretamente 
ao Departamento de Cinema e Vídeo, com mais de 50 anos 
de existência. O Departamento compõe o Instituto de Artes e 
Comunicação Social (IACS), que tem cinco Departamentos, e 
entre eles também estão os de Comunicação Social e o de Pro-
dução Cultural e Arte.

No campo das licenciaturas, no Brasil, que tem o audio-
visual no seu currículo, contamos com a Licenciatura em Edu-
comunicação, da Universidade de São Paulo, e várias Licen-
ciatura em Artes, em universidades públicas e privadas. Para 
nós, a prática educativa com processos e objetos audiovisuais 
dialoga com os três campos: cinema, comunicação e artes, ao 
que nomeamos de interfases.
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Educação audiovisual e Cinema

Quando nos restringimos dentro do imaginário hege-
mônico a respeito do Cinema, vemos que Escola e Cinema se 
cruzam em duas relações básicas: fazer filmes e assistir a fil-
mes, embora “filme” seja um termo dado especificamente ao 
produto audiovisual que utiliza a película fílmica e que hoje 
está ganhando outro significado.

Por sua vez, o processo de realização cinematográfica e 
audiovisual atravessa a escola de três formas. A primeira en-
volve a produção de obras diretamente para as escolas ou para 
o processo educativo escolar ou não escolar; a segunda envol-
ve a justificativa de que toda e qualquer obra audiovisual con-
tribui para a educação de seu espectador – com o filme de do-
cumentário isso é mais fácil de reconhecer, embora aqui essa 
interpretação também seja aplicada aos filmes experimentais, 
ficcionais e animações –; e a terceira forma diz respeito à pro-
dução do filme na própria escola, envolvendo a comunidade 
escolar – e isso também pode ser feito de maneiras diversas.

A exibição de filmes em escolas atravessou todo o século 
XX, inclusive com os cineclubes que floresceram em espaço es-
colar e não escolar. No Brasil, o início dessas atividades foi in-
tensificado através do Estado. Em 1936, surgiu a primeira ins-
tituição nacional para o Cinema (Instituto Nacional de Cinema 
Educativo – INCE),4 um estúdio cinematográfico destinado à 
produção de filmes chamados educativos, à distribuição des-
ses filmes e à criação de estrutura de exibição em escolas. 

Segundo Catelli (2005), por trás do INCE, havia diferen-
tes concepções do que seria educativo nesses filmes. 

Na perspectiva autoritária do Estado Novo, pode-
mos compreender o cinema educativo como um 
meio de controle das massas com o auxílio dos 
meios de comunicação. [...] Segundo o pensamen-

4  Instituto inspirado no instituto italiano para o cinema (L’Unione Cine-
matografica Educativa – LUCE).
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to católico, o cinema poderia influenciar na difu-
são e consolidação dos princípios éticos e sociais 
[...] [e segundo os cineastas, críticos e produtores 
que criaram o INCE] serviriam para formar o 
povo brasileiro, o trabalhador nacional, o homem 
do campo, enfim, para contribuir no processo de 
organização nacional (CATELLI, 2005, p. 608). 

 Em relação aos filmes que não são feitos diretamente 
para a Escola, é possível reconhecer ações estatais e privadas 
que têm buscado o contato com a comunidade escolar. É co-
mum aos filmes realizados por edital público que uma das 
contrapartidas sociais do projeto seja a exibição em escolas; o 
Ministério da Cultura do Brasil, por exemplo, possui um pro-
grama chamado Programadora Brasil, ação que busca distri-
buir filmes brasileiros gratuitamente em escolas e Pontos de 
Cultura, embora seja um programa descontinuado durante os 
últimos anos; as próprias salas de cinema têm projetos que 
negociam com escolas a ida de turmas até as salas de cinema.5 
Tal experiência de recepção remete também aos cineclubes, 
que têm sua importância na história do Cinema enquanto es-
paços independentes de educação cinematográfica.

O cinema e o vídeo (conceito que também está sendo 
revisto e que usamos para marcar uma determinada época) 
atravessam a escola também através das atividades de oficina, 
ou seja, práticas de criação audiovisual. Porém, a perspecti-
va do profissional de Cinema muitas vezes abarcou a escola 
em projetos técnicos e profissionalizantes em que, menos que 
contribuir para um amplo processo educativo, a oficina de ci-
nema pretendia apresentar regras de criação cinematográfica 
e de condutas de trabalho em sets de filmagem. 

Rizzo Junior (2011) apresenta uma produção teórica feita 
por Jan Marie Lambert Peters sob encomenda da UNESCO em 

5  O Ministério da Cultura e as Secretarias de Educação estaduais tam-
bém possuem seus próprios programas de distribuição de ingressos de 
cinema entre estudantes, como o Cinema Para Todos.
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1996, um estudo para estabelecer diretrizes sobre a educação 
cinematográfica chamado “Teaching about the film”.6

O estudo pioneiro da Unesco, grande paradigma 
das atividades escolares que recorrem ao audiovi-
sual, organiza-se em duas partes e oito capítulos. 
A primeira delas, dedicada ao mapeamento dos 
“conteúdos da educação cinematográfica”, divi-
de-se em quatro capítulos: (I) objetivo e escopo 
da educação cinematográfica, com suas subdi-
visões argumentando que ‘a tela nos torna cida-
dãos do mundo’; (II) compreensão da linguagem 
cinematográfica, requisito a ser trabalhado em 
torno da ideia de que ver (um filme) pode ser 
tão difícil quanto ler (um texto); (III) apreciação 
do cinema como forma de arte; e (IV) assimilação 
crítica do conteúdo cinematográfico, que condu-
ziria à ‘liberdade das ilusões’ e à ‘libertação’ [...]. 
A segunda parte do estudo trata de ‘possibilida-
des práticas’ para a educação cinematográfica, e 
também está dividido em quatro capítulos: (V) 
métodos e técnicas de educação cinematográfica; 
(VI) educação cinematográfica em sintonia com o 
desenvolvimento etário e mental; (VII) educação 
cinematográfica na escola; (VIII) o treinamento do 
professor de cinema (PETERS apud. RIZZO JU-
NIOR, p. 63-65). 

Aqui ainda cabem as proposições apresentadas como Ci-
nema-Educação (FRESQUET, 2013), reivindicadas na segunda 
década dos anos 2000 no Brasil. Estas são ações que pensam 
a potência dos filmes e da prática cinematográfica aliada ao 
conceito de alteridades e aos direitos humanos, principalmen-
te a partir das experiências de Alain Bergala com o sistema 
público francês.

A relação Cinema e Educação em alguns casos acaba prio-
rizando o fazer cinema canônico, como se o fazer cinema tivesse 

6  Nossa tradução: Ensinando sobre o filme.
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uma só forma, um só formato. O mesmo vale para a exibição de 
filmes que são catalogados como “cinema”, o que exclui formas 
audiovisuais diversas e de amplo impacto, formas que são rele-
gadas aos outros dois campos aqui abordados.

Educação audiovisual e Comunicação 

No Brasil, os chamados “produtos audiovisuais” (dife-
rente de “produtos cinematográficos”) relacionados à Escola 
tem início com a criação da Televisão Aberta.

Maria Clara Angeiras (2015) relata que nos Estados Uni-
dos as TVs educativas surgiram em duas modalidades: a TV 
Educativa e a Instructional TV, sendo esta última relacionada 
especificamente a “conteúdo estritamente didático, prepara-
das por faculdades ou escolas, visando a uma determinada 
audiência, e, muitas vezes, contando créditos” (BECKER apud. 
ANGEIRAS, 2015, p. 49). 

 Durante o século XX, inúmeras ações levaram produções 
audiovisuais educativas para a sala de aula; o Vídeo Escola é 
um exemplo expressivo, com um catálogo de filmes ficcionais, 
curtas e documentais, acompanhado de quase 200 fitas VHS. O 
material instruía o profissional da educação sobre como exibir o 
filme e quais temas abordar na sala de aula com os alunos. 

Temos o exemplo também da TV Escola, criada para ofe-
recer programas e debates com especialistas da educação atra-
vés do aparelho de televisão e do VHS instalados na escola. 
Com o desenvolvimento tecnológico, o Governo Federal ain-
da instalou antenas parabólicas em todas as escolas públicas. 

Em meados da década de 1990 surgem as telessalas, ins-
taladas em vários estados, como por exemplo o Maranhão,7 

7  “A Metodologia Telessala foi elaborada para desenvolver o currículo 
do Telecurso e é utilizada em todos os projetos implementados pela 
Fundação Roberto Marinho, em parceria com instituições públicas ou 
privadas. Aplicada desde 1995: <http://educacao.globo.com/telecurso/
noticia/2014/11/metodologia-telessala.html>. Acesso em 19.06.2017. 
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cujo governo fechou acordo com a Fundação Roberto Marinho 
e onde os professores se dividiam entre as atividades de emis-
são e de orientação nas salas de recepção, a chamada teledu-
cação.8 As grandes emissoras também fizeram seus próprios 
programas formativos de supletivo, como o famoso Telecurso 
2000.9 Tal movimento se adensou com a expansão da já citada 
TV Escola e a criação do Canal Futura em 1997. 

Voltando à década de 1960, ocorrerá também uma en-
trada “moralista” nas escolas em torno das obras audiovi-
suais. Começada dentro de movimentos religiosos, houve 
um acalorado debate sobre os riscos que inicialmente os 
filmes exerceriam sobre a infância, questão que culminou 
a partir do protocolo de censura à indústria cinematográfi-
ca estadunidense, por exemplo. Chamado de Código Hays, 
esse código imputou que os filmes não poderiam exibir um 
casal sobre uma cama, por exemplo, e vigorou até 1964. Com 
o surgimento da TV e a decorrente domesticação dos produ-
tos audiovisuais, tal movimento moral foi estendido também 
ao novo meio de comunicação.

A partir do final da década de 1960, com a criação da 
UCBC – União Cristã Brasileira de Comunicação, um grupo 
de comunicadores, entre eles Maria Felisminda de Rezende e 
Fusari e Ismar de Oliveira Soares, iniciou-se o projeto Leitu-
ra Crítica da Comunicação (LCC), com o objetivo de levar a 
“leitura crítica” dos Meios de Comunicação de Massa (MCM) 
às camadas economicamente desfavorecidas. O objetivo do 
LCC era libertar o povo da manipulação ideológica dos MCM 
e principalmente da alienação produzida pela Indústria Cul-
tural capitalista. 

A formação para a audiência ou a recepção ativa televisiva 
ganhou o mundo e atualmente é reivindicada dentro dos progra-

8  Terezinha Saraiva documenta que “Em 1995 foram atendidos 41.573 
alunos, em 1.104 telessalas, na capital e em mais 32 municípios do Ma-
ranhão” (SARAIVA, 1996, p. 21).

9  Disponível em: <http://educacao.globo.com/telecurso/index-2.html>. 
Acesso em: 22.06.2017.
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mas escolares.10 Em alguns países, como Portugal, pautou-se na 
ideia de media literacy, com a qual “admitem que uma criança ou 
jovem que tenha acesso a informações sobre a mídia ficará imune 
a seus excessos, especialmente os que exercem efeitos psicológi-
cos sob sua formação” (SOARES, 2000, p. 18). A comunidade eu-
ropeia também entende que a leitura dos MCM pode ser vincu-
lada com aprender a ler o mundo, e daí a ideia de “alfabetizar”.

Impulsionada pela UNESCO no fim do século XX, a área 
denominada de Educação Midiática parte de uma ideia de 
analfabetismo político em relação à própria mídia e, segundo 
manuais distribuídos pela própria Organização, busca formar 
professores para a “integração das mídias e da informação no 
discurso da sala de aula; conhecimento das mídias e da in-
formação para discursos democráticos; avaliação das mídias e 
da informação e produção e uso das mídias e da informação” 
(WILSON et al., 2013, p. 23).

A Educação Midiática, a partir da perspectiva 
crítica, pode ser entendida como: constituída pe-
las reflexões em torno da relação entre os polos 
vivos do processo de comunicação (relação entre 
os produtores, o processo produtivo e a recepção 
das mensagens), assim como, no campo pedagó-
gico, pelos programas de formação de receptores 
autônomos e críticos frente aos meios (SOARES, 
2000, p. 22).

Vani Kenski (2008) atesta a hegemonia da Educação Mi-
diática no Brasil ao relatar que, em um estudo de estado da 
arte11 das pesquisas sobre Educação & Comunicação, chegou-
se à seguinte reflexão sobre seus conteúdos:

10  O termo media literacy é amplamente utilizado pela comunidade 
internacional, como pode ser visto em JOLLS e WILSON. Disponível 
em: 

<http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&contex-
t=jmle>. Acesso em 22.06.2017.

11  Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27287.pdf>. Aces-
so em 22.06.2017.
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[Nas pesquisas] predominam estudos empíricos 
sobre mídias mais tradicionais, como a televisão 
e a mídia impressa (jornais e revistas, principal-
mente), tendo como foco as questões relativas às 
relações dos sujeitos com esses meios de comuni-
cação; análises dos conteúdos veiculados e sobre 
o emprego de metodologias diferenciadas para 
uso desses suportes midiáticos em salas de aula 
[...] cobrando das mesmas a apresentação dos va-
lores previstos nos currículos da educação escolar 
(KENSKI, 2008, pp. 647-8).

Essa visão sobre a educação e os meios de comunicação 
foi apropriada por movimentos sociais, o que chamamos de 
uma segunda relação possível entre a comunicação e a educa-
ção que é a “Educação Popular”, que Moira (2010) até chama-
rá de Educação Audiovisual Popular. 

Segundo Maria Cecília Peruzzo (2000), em um livro 
que transcreve uma conversa sobre Mídia com Paulo Frei-
re, ele reconhece a importância da comunicação dentro do 
conhecimento e a partir da ideia de “escola paralela”, e frisa 
o quanto devemos acessar os meios de comunicação den-
tro da escola regular. Embora hoje isso seja óbvio, destaca 
Peruzzo, a conversa saída de 1970 é reflexo de um tempo 
quando uma identidade nacional específica era reforçada 
por uma integração territorial via Embratel e Rede Globo, 
e os movimentos sociais pautavam fortemente a questão 
do direito à comunicação. Concomitantemente a esse avan-
ço estatal, militar e privado, todo um projeto de educação 
midiática ganhou força na década de 1980, principalmente 
após o barateamento da tecnologia do vídeo. A partir de 
premissas da educação popular, diferentes movimentos so-
ciais, educadores e comunicadores criaram muitas TVs, jor-
nais e rádios comunitários. 

Algo que movia essas criações é explicitado pelo 
próprio pensamento de Paulo Freire: é impossível 
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pensar o problema dos meios sem pensar a ques-
tão do poder. O que vale dizer, os meios de comu-
nicação não são bons nem ruins em si mesmos. 
Servindo-se de técnicas, eles são o resultado do 
avanço tecnológico, são expressões da criativida-
de humana, da ciência desenvolvida” (FREIRE & 
GUIMARÃES, 2012).12

Foi um momento em que os meios de comunicação eram 
usados no Brasil para reforçar uma massificação cultural. “O 
risco que você tem [...] é o de ficar manipulado pelos interes-
ses de quem detém o poder sobre esse meio de comunicação” 
(FREIRE & GUIMARÃES, 2012).13 As televisões, por exemplo, 
concentradas no Sudeste, eram a expressão de concepções 
muito específicas de expressão e comunicação, e é exatamente 
contra o projeto de massificação cultural que as TVs comunitá-
rias passaram a trabalhar com diversidades dentro de escolas, 
bairros, hospitais etc.

Pautados nessa ideia anti-hegemônica, reforçou-se 
um campo da educação popular destinado a desmistificar a 
produção midiática hegemônica, assim como na Educação 
Midiática, mas agora através do fazer diverso. Era a produ-
ção descentralizada que atuava com a regionalização das 
identidades, a partir de ideias que rompiam com a chamada 
unidirecionalidade dos meios de comunicação. Esses pro-
jetos, em sua maioria, ocorriam fora da escola e, portanto, 
assumiram um caráter informal em toda a sua potência, rei-
vindicando autorrepresentações de parcelas marginaliza-
das da sociedade.

Assim surgiram projetos de TV comunitária como a TV 
Pinel e a TV Maxambomba; “uma quer mudar a imagem da 
loucura e a outra reivindica uma existência digna na Baixa-

12  A edição utilizada é um e-book que, por suas próprias características de 
formato, não possui numerações nas páginas. 

13  A edição utilizada é um e-book que, por suas próprias características de 
formato, não possui numerações nas páginas. 
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da [Fluminense], ambas querem o exercício pleno da cidada-
nia” (MIRANDA, 2002, p. 266). Esses projetos comunitários 
permitiram que comunidades e membros da sociedade civil 
participassem da construção, veiculação e recepção de obras 
de caráter informativo. Tratava-se não mais de receber criti-
camente o produto midiático, mas de fabricar o próprio, algo 
que posteriormente a internet democratizou. 

Sobre o I Congresso Internacional de Educação e Comu-
nicação, ocorrido em 1998, Ismair Soares pontua que “Segun-
do o pesquisador [Joseph Sagayaraj Devadoss], os debates 
ocorridos permitiram que, essencialmente, a Media Education 
deixasse de ser vista como um problema meramente educati-
vo para transformar-se num problema de natureza cultural” 
(SOARES, 2000, p. 22).

Ao abandonar a exclusividade em torno da mídia e focar 
no processo comunicativo em geral, a Educomunicação surge 
como um campo no final do século XX, sendo o terceiro mo-
mento da Educação e Comunicação. Sua principal diferença 
em relação à Educação Midiática envolve “vincular consumo 
com cidadania [que] requer ensaiar um reposicionamento do 
mercado na sociedade, tentar a reconquista imaginativa dos 
espaços público” (SOARES, 2000, p. 18). 

A partir das práticas da educação popular, retoma-se 
Freire e suas ênfases no processo comunicativo dentro do 
educativo, esse possuidor de dimensão cognoscitiva e comu-
nicativa. “Não se trata, pois, de educar usando o instrumento 
da comunicação, mas que a própria comunicação se converta 
no eixo vertebrador dos processos educativos: educar pela co-
municação e não para a comunicação” (SOARES, 2000, p. 20). 
Assim buscar uma educação cidadã emancipatória, que Kens-
ki (2008) enxerga nas potências que a internet proporciona aos 
processos educativos, até os informais. 

As convergências comunicativas online vão além, 
portanto, das possibilidades das mídias e dos 
conteúdos dispersos na web. São convergências e 
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interconexões entre pessoas que buscam utilizar 
essas funcionalidades em grupo para aprender. 
Diante da impossibilidade de lidar isoladamen-
te com o excesso de informações disponíveis e 
mutantes, a integração com outras pessoas com 
a mesma finalidade garantem o sucesso do em-
preendimento e os resultados favoráveis da ação” 
(KENSKI, 2008, p. 654).

Já o século XXI começou com uma imensa quantidade 
de obras audiovisuais escolares em canais do Youtube e em 
outros meios de streaming.14 Inúmeros professores e escolas 
buscam preencher a rotina de estudos com vídeos que reca-
pitulam conceitos trabalhados em sala de aula. Além disso, 
com o desenvolvimento e massificação dos computadores, a 
linguagem de programação passou a acompanhar esses pro-
dutos educativos, e assim esse tipo de produção audiovisual 
também alcançou o modelo de Ensino à Distância (através de 
ambientes e plataformas virtuais), que hoje é hegemônico: o 
estudante assiste aos vídeos em um ambiente virtual, embora 
o uso do vídeo seja diferente entre os próprios cursos. 

Essa interatividade propiciada pela linguagem de pro-
gramação também gera mais uma área de estudos, a que en-
volve os videogames e apps e que tem se caracterizado tanto 
por oficinas de produção dessas obras quanto pelo ofereci-
mento de jogos considerados educativos. 

O campo da Comunicação muitas vezes instrumentali-
zou o audiovisual, não percebendo que o fazer contempla a 
criação e a expressão, além do conteúdo. Pesquisadores e pro-
fissionais do campo do audiovisual, como Arlindo Machado, 
cada vez mais tentam demonstrar o processo expressivo e a 
potencialidade estética e política do audiovisual.

14  Exemplos são os citados na matéria da editora Abril: “8 canais do You-
Tube para impulsionar os estudos”. Disponível em: <http://guiadoes-
tudante.abril.com.br/blog/dicas-estudo/8-canais-do-youtube-para-im-
pulsionar-os-estudos/>. Acesso em 19.06.2017. 
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Educação audiovisual e Artes

A Educação audiovisual e as artes talvez sejam a interfa-
ce mais criativa e promissora entre todas. O Audiovisual pode 
estar na música, no teatro, na dança ou mesmo na represen-
tação da imagem, através das instalações e exposições de vi-
deoarte e live-image.

Em sua tese de doutorado “Pedagogias da videoarte: a 
experiência do encontro de estudantes do Colégio Pedro II 
com obras contemporâneas”, Grace Cohn (2016) apresenta 
dois grupos teóricos que refletem sobre a videoarte. O pri-
meiro é composto por Raymond Bellour e Philippe Dubois, 
teóricos que escrevem sobre o cinema enquanto principal re-
ferência para a videoarte; o segundo envolve Françoise Parfait 
e Anne-Marie Duguet. 

Cohn usa esses autores para fundamentar a entrada da 
videoarte no programa escolar, o que já ocorre através da 
presença da Arte Contemporânea no currículo das escolas. 
Eis a constatação: a imagem em movimento não está presen-
te no currículo apenas quando abordam o Impressionismo, 
a Fotografia e o Cinema, mas também está no módulo de 
Arte Contemporânea. 

Aqui cabe a mesma reflexão aplicada aos filmes no início 
do presente texto. A educação e esses produtos audiovisuais 
da Arte Contemporânea se entrecruzam: no contato do espec-
tador com qualquer tipo de obra; no contato com obras feitas 
diretamente para a Escola; na participação de pessoas dentro 
do processo de criação de artistas; e no próprio processo edu-
cativo e de oficina sobre esses dispositivos audiovisuais.

Beatriz Velloso (2001) aborda o trabalho de Dias & Ried-
wig, dupla que tem vários trabalhos com vídeos e instalações. 
Um desses é “Serviços internos” (1995), que Velloso relata ter 
sido construído com 280 jovens estrangeiros recém-chegados 
na Suíça, onde participaram de classes de acolhimento dentro 
do sistema público de educação. 
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Durante um mês, em 25 dessas classes, foram 
introduzidos jogos de associação entre olfato, 
memória e imaginação, que articulavam a seus 
nomes as qualidades de objetos trazidos do coti-
diano. Depois, os artistas convidaram os alunos 
para participar como colaboradores dessa expo-
sição, em instalação que cresceria à medida que 
cada um trouxesse objetos e frascos com odores 
que associassem sua terra de origem à Suíça.

Na galeria em que se acumularam esses objetos, 
Dias & Redwig construíram o ambiente de uma 
sala de aula: o quadro eram as paredes, as mesmas 
e as cadeiras, em círculo, ficavam ao redor de uma 
câmera de vídeo. Durante o período da exposição, 
os alunos, de olhos fechados, descreviam as sensa-
ções provocadas pelos diferentes objetos trazidos 
de casa. Essas experiências foram gravadas pelos 
próprios participantes em vídeo e, assim, exibidos 
na sala junto aos objetos e frascos expostos sobre as 
mesas. A descrição dos materiais configurava um 
esforço de memória por meio dos sentidos, o que 
incentivava os jovens a assimilar o sistema de sig-
nificados da nova língua (VELLOSO, 2001, p. 38-9). 

Ainda é possível encontrar outros trabalhos pedagógi-
cos que abordam esses experimentos múltiplos do audiovi-
sual, como as oficinas de Arte Digital do SESC Sorocaba,15 
os trabalhos de Susana França da Costa com videodança, 
um trabalho com máscaras que aplicamos16 em uma feira de 
ciências,17 proposições do próprio MEC,18 além de resquícios 

15  Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/programacao/82032_ATELIE+-
DIGITAL>. Acesso em: 22.06.2017.

16 Henrique Marques cita que tal exercício foi sugerido por André Sheik. Disponível 
em: <http://www.rua.ufscar.br/oficina-video-instalacao/>. Acesso em 22.06.2017. 

17  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EGwEL1PROTc>. 
Acesso em 22.06.2017.

18  Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.ht-
ml?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=24814&secao=espaco&re-
quest_locale=es>. Acesso em 22.06.2017.
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de trabalhos realizados por educadores e que podem ser en-
contrados em fóruns de discussão, catálogos de festivais e ser-
viços de streaming.19

Em conclusão, tanto os trabalhos de Dias & Redwig, 
que não se resumem ao exposto aqui, como a tese de Cohn 
(2016) evidenciam um conjunto de reflexões que o Cinema 
enquanto campo isolado acaba por não alcançar, o que dá 
sustentação à “Educação Audiovisual” enquanto composta 
de diferentes áreas, entre elas Cinema, Comunicação e Arte 
Contemporânea.

A Educação Audiovisual como processo do fazer estético 
é um espaço potente do criar na formação humana, a propo-
sição de um diálogo com as outras linguagens das Artes e Co-
municação no Espaço Escolar e não Escolar. 

Referências Bibliográficas

ANGEIRAS, Maria Clara de Azevêdo. Televisão e Educação: história da cria-
ção da primeira TV Educativa do Brasil - TV Universitária, canal 11. 2015. 
216p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Educação, 
Universidade Federal de Pernambuco. 

BERGALA, Alain. A hipótese-cinema: pequeno tratado de transmissão do cine-
ma dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: Booklink, 2008. 

CATELLI, Rosana Elisa. O cinema educativo nos anos de 1920 e 1930: algu-
mas tendências presentes na biografia contemporânea. São Paulo: Intexto 
(UFRGS), 2005.

CIRELLO, Moira Toledo Dias Guerra. Educação audiovisual popular no 
Brasil - panorama, 1990-2009, Tese de Doutorado, Escola de Comu-
nicações e Artes – ECA - Universidade de São Paulo - USP, São 
Paulo, 2010.

COHN, Grace. Pedagogias da videoarte: a experiência do encontro de estudantes 
do Colégio Pedro II com obras contemporâneas. 2016. Tese (Doutorado em 
Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a Mídia. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra. E-book, 2012. 

19 Um exemplo é a instalação “Olhos”. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=jET0Ziy3aWA&feature=youtu.be>. Acesso em 22.06.2017. 



63

Diálogos sensíveis

FRESQUET, Adriana (org.). Cinema e Educação – reflexões e experiencias com 
professores e estudantes de educação básica, dentro e ‘fora’ da escola. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e comunicação: interconexões e conver-
gências. Em: Educação e sociedade, Campinas, vol. 29, n. 104 – Especial, 
p. 647-665, out. 2008. 

JOLLS, Tessa; WILSON, Carolyn. The Core Concepts: Fundamental to Me-
dia Literacy Yesterday, Today and Tomorrow, Em: Journal of Media Li-
teracy Education 6(2), 68 – 78. Acesso: https://digitalcommons.uri.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=jmle

LARROSA Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autên-
tica Editora, 2016. 

MIRANDA, Luciana Lobo; SOUZA, Solange Jobim. Criadores de imagem, 
produtores de subjetividade: a Experiência da TV Pinel e da TV Maxam-
bomba. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
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Em: Em Aberto, Brasília, ano 16, n. 70, abr./jun. 1996.

SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: um campo de mediações. Em: 
Comunicação & Educação, São Paulo, (19): 12 a 24, set./dez, 2000. 

VELLOSO, Beatriz. Dias & Riedweg. Rio de Janeiro: Apicuri, 2001. 
XAVIER, Ismail (org). A experiência do cinema – antologia. Rio de Janeiro: 

Graal, 1983.



64

Produção audiovisual de favela: 

histórias de resistência quando 

a apropriação da técnica interage 

com os saberes coletivos1
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Libertar a subjetividade faz parte da 
história íntima dos indivíduos, 

da sua própria história, 
que não é idêntica a sua existência social. 

É a história particular dos seus encontros, 
das suas paixões, alegrias e tristezas, experiências que não se 
baseiam necessariamente na sua situação de classe e que nem 

sequer são compreensíveis a partir dessa perspectiva 
(MARCUSE, 1986, p. 18).

Introdução

Este ensaio conduz a reflexões sobre as expe-
riências de formação da qual fazemos parte junto 
com um grupo de jovens, meninas e meninos do 

1  Natureza da experiência: projeto de pesquisa e extensão.
2  Bolsista de Iniciação Científica, Programa de Pós-Gradua-

ção em Educação em Ciências e Saúde, NUTES/UFRJ.
3  Docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências e Saúde, NUTES/UFRJ.
4  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Saude, NUTES/UFRJ. 
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ensino médio de escolas públicas, moradores de favelas do 
Rio de Janeiro, que durante 2016 e 2017 participaram de um 
espaço de produção de audiovisual oferecido no marco de um 
projeto de pesquisa-extensão da UFRJ. O “curso de vídeo”, 
como o chamamos, acontecia semanalmente e desenvolvia 
iniciativas formativas na perspectiva da mídia-educação.

Nessa experiência, as relações de comunicação e de for-
mação foram experimentadas por meio da produção audiovi-
sual sob a perspectiva do movimento de superação do apaga-
mento histórico e da produção de “outras” memórias, sendo 
nós os protagonistas de todas as etapas dos processos de pro-
dução audiovisual. Assim, por meio do registro das narrativas 
de nossas próprias histórias é que nos apropriamos da lingua-
gem audiovisual para reconstruir sentidos a partir de nossa 
própria forma de ver o mundo e a nós mesmos. Importante 
mencionar que, apesar de o acesso a equipamentos técnicos 
e infraestrutura educacional terem sido mínimos, a vontade 
de “fazer vídeos” superou essas limitações, pois conseguimos 
“dar o jeito” para contar nossas histórias. 

Neste texto pretendemos trazer à luz reflexões (obscu-
recidas pelo sistema) sobre a multiplicidade cultural de um 
povo que é retirado do imaginário e do campo visual da ci-
dade. A favela é um lugar construído através da história de 
trabalhadores, mas identificada como “território” que não se 
quer pensar como parte dessa sociedade, pois evidencia a fa-
lência da mesma.

Dessa forma, este ensaio como modalidade de escrita an-
tropossociológica é uma tentativa de contribuir com o registro 
de práticas que utilizam o audiovisual como ferramenta para 
a superação do apagamento histórico e a valorização da pro-
dução artística de moradores de favelas. Tais experiências vêm 
evidenciando que a produção de imagens é uma das formas 
de poder mais sutis e formadoras de conceitos, principalmen-
te na era audiovisual, a partir da capacidade do vídeo e seus 
mecanismos para o acionamento da memória. Dessa forma, 
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esse espaço de poder e de registro das imagens se coloca como 
uma prática de resistência ante a história oficial que reproduz 
narrativas sobre a favela com base num olhar alheio, onde os 
produtores sempre são os “outros” que visitam a favela e vão 
embora com nossas histórias.

Falamos aqui de práticas de registro coletivo orientadas 
por técnicas audiovisuais incorporadas ao olhar, ao cotidia-
no, ao discurso, à interpretação estética, ou seja, aos modos 
de experiência e percepção que evidenciam a potência da arte 
em meio aos diferentes lugares sociais, possibilitando assim 
a interação entre a favela e os demais espaços sociais, como a 
universidade e a cidade. 

Fazer vídeos, produzir imagens, é uma maneira de regis-
trar os movimentos contraditórios à conformidade e à execução 
das violências a que somos submetidos. Violências que, na pro-
dução de imagens, limitam as interpretações, apresentando e 
narrando a “favela” como o espaço dos “inimigos sociais”, sen-
do esse um recurso ideológico para justificar a criminalização 
da pobreza, a farsa da “guerra contra as drogas”, a seletividade 
penal, a violação do direito de circulação pela favela e pela ci-
dade sem sofrer escracho etc. Nesse sentido, observa-se que na 
produção de imagens também se exerce violência, a construção 
da “violência estética”. Esse tipo de violência opera a partir de 
estereótipos que associam a favela com identificações pauta-
das pelo racismo alicerçado por meio de instituições públicas e 
privadas. O racismo que se projeta nessa construção é também 
estético, estendendo-se à materialidade, aos registros, às nar-
rativas, aos fragmentos da mídia hegemônica que justifica as 
tantas violências decorrentes dessas distorções, pois, segundo 
as imagens produzidas e circuladas nessas mídias, os corpos 
negros, pobres, favelados, são os corpos matáveis, impunemen-
te assassinados nesta sociedade.5 Contrariamente, todo e qual-

5  “[...] os homicídios são a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 
anos no Brasil, e atingem especialmente jovens negros do sexo masculi-
no, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urba-
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quer processo de organização, luta e visibilização que o povo 
de favela desenvolve para superar as barreiras estruturais 
desse sistema racista e desigual é apagado da história oficial.

Contra a violência estética 1: acesso e circulação 

para nos fazer visíveis e conseguir registrar nosso 

próprio olhar

As relações construídas no curso de formação em audio-
visual buscaram fortalecer experiências de criação artística a 
partir da interação com suportes tecnológicos no ambiente 
universitário e em diferentes “rolês” pela cidade. Ao longo 
desse processo, consideramos que a apropriação de câmeras, 
celulares e outros equipamentos técnicos-audiovisuais e a cir-
culação por espaços e trajetos ampliaram a capacidade de pro-
dução discursiva e estética dos/das jovens. Contudo, sabemos 
que as subjetividades das favelas são reflexos de uma cultura 
desigual em termos de acesso a bens materiais e simbólicos 
para a produção desses registros. São barreiras que geram 
atitudes de permanente adaptação a aquelas opções que são 
“possíveis”, diferenciadas e desiguais, em relação aos acessos, 
circulação e permanências em instituições de formação. Tal 
como menciona Brandão (2015, p. 13):

a desigualdade não se reflete apenas nos indica-
dores sociais ou nos desníveis de renda, que o 
racismo conduz na estrutura cultural, social e in-
dividual bloqueios que são construídos também 

nos. Dados do SIM/Datasus do Ministério da Saúde mostram que mais 
da metade dos 56.337 mortos por homicídios, em 2012, no Brasil, eram 
jovens (30.072, equivalente a 53,37%), dos quais 77,0% negros (pretos e 
pardos) e 93,30% do sexo masculino. Por essa razão, os homicídios de 
jovens representam uma questão nacional de saúde pública, além de gra-
ve violação aos direitos humanos, refletindo-se no sofrimento silencioso 
e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e comunidades. [...]” 
(WAISELFISZ, 2014, p 10). 
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subjetivamente mantidos pela dissimulação do 
racismo onde a desvalorização, desumanização e 
desqualificação do povo afrodescendente, dificul-
ta a inclusão social, criando um estado de desi-
gualdade subjetiva. 

Essas questões referentes ao acesso evidenciam como o 
povo de favela é descaracterizado pelas relações sociais desi-
guais e racistas que se introduzem em nossas consciências a 
partir do que cada um de nós “pode” ou não “pode” apropriar-
se, ou do que “podem” – “os outros” – nos pautar e ensinar.

O medo se coloca assim como fator que limita as possibi-
lidades de circulação e acesso. Assim, muitas vezes, apresen-
tam-se barreiras paralisantes, que remetem a experiências de 
violências físicas anteriores proximamente vivenciadas. Essas 
violências são partes estruturais das organizações sociais dos 
espaços urbanos e das práticas institucionais de agentes do 
Estado de diversos segmentos, inclusive pelas mais de 700 mil 
câmeras de vigilância instaladas na cidade do Rio de Janeiro. 

É também na cidade onde se reinterpretam as imagens 
estereotipantes e estigmatizantes dos veículos de comuni-
cação hegemônica, ou seja, daqueles modelos de produção 
de registros que funcionam como moduladores de aconteci-
mentos, na medida em que: pautam agenda, fazem referên-
cia às fontes, selecionam as falas, normatizam as gramáticas 
culturais e produzem os sentidos que influenciam na cons-
trução da realidade. 

Dessa forma, o medo é construído sobre orientações pre-
conceituosas subjetivas e pelas restrições punitivas que envol-
vem também o aparelho legislativo e judiciário. É na esfera 
simbólica marcada pelo racismo que nossa circulação pela ci-
dade é especificamente restringida. Constroem-se muros, às 
vezes quase intransponíveis, configurando-se estratégias que 
constituem barreiras sobre a própria atividade cultural, pois, 
mesmo que tenhamos práticas próprias de produção artística 
e cultural, prevalece na favela a ideia de que “cultura” e arte 
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são coisas que só se podem usufruir quando se atinge uma 
condição econômica de alto padrão, criando impedimentos 
subjetivos a partir dos quais os pobres não se reconhecem 
como dignos e legítimos para estar em outros lugares que não 
seja a favela, nem mesmo para se reconhecer enquanto artistas 
e/ou produtores culturais. 

Conforme nossa experiência no curso, o audiovisual tem 
se mostrado um meio de enfrentamento, uma vez que suas 
linguagens e suportes são incorporados às práticas e narra-
tivas cotidianas. Importante evidenciar que essas produções 
são realizadas a partir da experiência subjetiva, portanto iden-
titária – de ser jovem morador/a de favela –, buscando contri-
buir com a circulação de ideias sobre a maneira de ver o lugar 
em que estamos e vivemos, mas também com a preocupação 
de entender uma “estética própria” no fato de “fazer nossa 
arte”, como atividades de implicações reais, como ferramenta 
de luta contra-hegemônica. Como diz Marcuse (1986, p. 33): 
“A arte desafia o monopólio da realidade estabelecida em de-
terminar o que é real e fala criando um mundo fictício que, no 
entanto, é mais real que a própria realidade”. Também é rele-
vante citar que os suportes de interação das mídias digitais, 
usadas como ferramentas de apropriação da linguagem, dos 
equipamentos e das práticas comunicativas, têm evidenciado 
o potencial da coletividade para produzir e interagir com o 
formato audiovisual.

A experiência de participação grupal e produção cultu-
ral de imagens não ocorre isoladamente: elas se deslocam, são 
móveis, encontrando – ou deixando de encontrar – seu lugar 
dentro de uma série de outras práticas e de outras atividades 
que vão lhes “dando sentido”. Assim, por exemplo, o fato de 
ter que “se organizar” e conseguir gerir o tempo livre para 
sair de rolê foi um fator constitutivo da experiência do curso. 
Os/as jovens tinham que “dar o jeito” para sair de seus lares 
e percorrer a cidade, sabendo das violências cotidianas a que 
são submetidos, vencendo também a poderosa atração exer-
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cida pela oferta midiática para “ficar em casa”, junto aos dis-
positivos de comunicação de massa. As atividades do curso 
foram assim movimentos de ação: mobilizar-se – mobilizar-
nos – para “fazer algo” diferente e enriquecedor, para ampliar 
circuitos de experiências e conhecimentos, aspectos que im-
pactaram diretamente na construção de nossas subjetividades. 

O próprio movimento de circulação desenvolvido nas 
atividades do curso mostrou a necessidade de superar uma 
das barreiras impostas a esses/as jovens: a do acesso às insti-
tuições de formação, saindo da favela e da escola para ocupar 
a universidade. Com inspiração em Marcuse (1986), pensa-
mos que essa experiência possa ser compreendida como uma 
experiência também estética, já que o fato de se deslocar tam-
bém atinge o processo de construção do “real” mediado pela 
arte, a possibilidade de ressignificar o sentido ante o “vivido”. 
Como diz o autor,

a estilização revela em toda a objetividade o uni-
versal na situação particular, o sujeito sempre re-
corrente, desiderante. A revolução encontra seus 
limites e resíduos nesta permanência que é pre-
servada na arte – preservada não como um peda-
ço de propriedade, não como um pedaço de na-
tureza inalterável, mas como uma recordação do 
passado; recordação de uma vida entre a ilusão e 
a realidade, entre a falsidade e a verdade, entre 
alegria e a morte (MARCUSE, 1986, p. 34).

Contra a violência estética 2: apropriação da técnica 

e da tecnologia

O cinema e a televisão são técnicas audiovisuais que 
reúnem máquinas capazes de capturar segundos da vida real 
em imagens e sons. A humanidade sempre se preocupou em 
construir artefatos que a auxiliassem a construir uma memó-
ria artificial. Para guardar imagens criamos a pintura, depois 
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a fotografia, o cinema, a televisão, primeiro com meios mag-
néticos e depois com tecnologias digitais. Com a expansão das 
indústrias culturais e, mais recentemente, com a convergência 
digital e a explosão das redes sociais digitais, ampliou-se o cri-
tério comercial sobre a classificação da arte, modificando com 
isso os sistemas de hierarquização social e artístico.

A grande transformação na produção de imagens come-
çou com a fotografia. Grande parte dos princípios constituin-
tes da química e da ótica permitiu a fixação de imagens em pa-
pel, técnica que já era conhecida antes de acontecer a primeira 
imagem fotográfica, em torno de 1826. A fotografia evoluiu 
muito depois de sua invenção no início do século XIX. Assim, 
além do desenvolvimento do processo de registro de imagens, 
a tecnologia fotográfica inaugurou o processo de reprodução 
de imagens, permitindo obter na mesma qualidade inúmeras 
cópias a partir de um original (o negativo). Quando as artes 
visuais passaram a ser afetadas pela fotografia, a imagem ga-
nhou os grandes planos e as panorâmicas e, da mesma forma, 
se espetacularizou o detalhe. 

Desde que as sucessivas revoluções industriais incor-
poraram nos países desenvolvidos a produção de máquinas 
para fabricar produtos culturais e de meios de comunicação 
de grande potência, surgiu uma situação inovadora para a hu-
manidade que é a divulgação em massa de produtos culturais 
e artísticos. Os bens e as mensagens que circulam hoje em dia 
em escala planetária intensificam os encontros, os acessos e os 
laços, instituindo assim uma cultura que supostamente deve 
ser consumida globalmente. Atualmente, com as tecnologias 
digitais, a oferta cultural se dá por várias mídias, formatos, 
linguagens e plataformas, estabelecendo-se outras formas de 
circulação e consumo simbólico.

A respeito da linguagem audiovisual, as tecnologias di-
gitais permitiram a ampliação de produtos e circuitos, incor-
porando maneiras de fazer audiovisual em outra velocidades: 
conteúdos em diversas janelas, transmissão da imagem ao 
vivo, desenvolvimento de aplicativos, breves episódios para 
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internet ou celular, jogos, brinquedos, objetos alusivos (in-
cluindo produtos com marcas criadas na ficção, podcasts, do-
cumentários, blogs, contas de personagens em mídias sociais 
digitais). Com essa convergência, multiplicam-se dispositivos 
para interagir com conteúdos multimídia, graças à digitaliza-
ção de filmes, imagens, áudios, textos e sobretudo com a pos-
sibilidade da conectividade. Assim como indica Scolari (2016), 
”hipermediatividade” e “multimodalismo” de linguagens e 
formatos são as marcas do mercado e da produção cultural de 
nosso tempo.

Conforme o dito, desde o início do século XXI, os in-
ternautas começaram a abandonar a televisão em favor de 
janelas que oferecem maior interatividade, individualização 
na seleção dos canais da oferta de conteúdo disponível, pre-
ferencialmente com menos anúncios. Os computadores, por 
sua vez, vêm cedendo lugar aos celulares, que são os disposi-
tivos mais usados para acessar o conteúdo online. O número 
de assinantes de plataformas digitais como YouTube e Netflix 
posicionou o mercado de distribuição global de conteúdos au-
diovisuais nos espaços domésticos e públicos por meio dos 
dispositivos móveis e portáteis.

Essas mudanças digitais tornaram acessível a apropria-
ção de dispositivos técnicos antes negados às parcelas pobres 
da população. Atualmente, a realidade da favela é de convi-
vência com redes wi-fi e redes sociais ampliadas de consumo 
cotidiano de conteúdos, muitos deles produzidos por mora-
dores, que assumem um papel de prosumers (prosumidores, 
produtores e consumidores simultaneamente) (JENKINS, 
2008). Assim, as tecnologias digitais, em comparação ao dese-
nho ou à pintura, se apresentam como ferramentas mais fáceis 
e “poderosas” na hora de produzir e interagir culturalmente. 

Dizemos portanto que, embora o surgimento da câmera 
tenha sido em 1830, sua apropriação por produtores de favela 
aconteceu recentemente, a partir da consolidação da internet, 
da massificação do uso de celulares e das vantagens para o 
registro imagético por meio desses dispositivos. Atualmente, 
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a produção audiovisual de favela cresce exponencialmente, 
sendo inúmeros os filmes, curtas e clipes que circulam tanto 
na internet como nos circuitos artísticos e culturais urbanos. 

Durante as atividades do curso de audiovisual, procu-
ramos meios que nos permitissem nos apropriar dos suportes 
técnicos e tecnológicos para (re)construir nossos olhares, regis-
trar sensibilidades, contar nossas histórias. Portanto, dizemos 
que parte da resistência à “violência estética” se sustenta nas 
possibilidades de ter – e conseguir dominar – esse conheci-
mento associado aos dispositivos e ferramentas tecnológicas. 

Nesse sentido consideramos que, além do acesso ao di-
reito de transitar pela cidade e interagir em espaços histori-
camente reservados aos grupos de “elite”, para combater as 
violências simbólicas que estruturam de forma desigual a 
sociedade é de suma importância gerar espaços que também 
permitam a apropriação de meios e dispositivos para exercer 
o direito de criar próprias histórias e imagens. Tecnologias que 
nos permitam produzir, com nossa própria estética, narrativas 
próprias para poder comunicá-las, ou seja, produzir, através 
do audiovisual, nossas próprias subjetividades.

Contra a violência estética 3: objetivando a 

produção de nossa subjetividade

As atividades do curso ocorreram de maio de 2016 a de-
zembro de 2017. Nelas participaram, num primeiro momento, 
oito jovens estudantes da Escola Estadual Compositor Luiz 
Carlos da Vila, situada em Manguinhos. Já havíamos estabele-
cido relação com esse grupo de jovens a partir da aproximação 
feita durante o movimento de ocupação secundarista em 2016.6

6  No Estado de Rio de Janeiro, o último movimento estudantil que utili-
zou a estratégia de ocupação das instituições escolares explodiu durante 
o primeiro semestre de 2016, quando mais de 70 colégios públicos fo-
ram ocupados (WEIHMULLER & SIQUEIRA, 2017). Em seu conjunto, 
as ocupações secundaristas de 2016 foram conhecidas como o “#Ocupa-
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Os encontros relativos ao curso aconteceram após o tér-
mino das ocupações, sendo as atividades realizadas na Biblio-
teca Parque Manguinhos, localizada na Praça do PAC desse 
mesmo complexo de favelas. Com o fechamento da Biblioteca 
em dezembro de 2016, passamos a nos reunir no prédio do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal 
de Rio de Janeiro (UFRJ), no campus da Ilha do Fundão. Essa 
passagem, motivada por mais uma ação de descaso do Esta-
do com os equipamentos culturais das favelas, acabou por se 
mostrar uma possibilidade para que a apropriação dos espa-
ços da cidade fosse tencionada, conforme mencionado ante-
riormente sobre a estrutura restritiva do racismo institucional 
e suas implicações na formação de subjetividades dos corpos 
favelados em sua relação com a cidade.

Nos encontros semanais do grupo, discutíamos as dinâ-
micas das atividades e as construíamos por meio de soluções 
práticas e de apoio técnico diante das questões colocadas pe-
los estudantes. Assim, as ações desenvolvidas procuraram ser 
suportes para gerar mediações conforme os interesses temáti-
cos e estéticos manifestos pelo grupo. 

Importante destacar a metodologia que orientou nosso 
trabalho, fundada numa perspectiva qualitativa-participante 
(STRECK, 2013) que pretendia gerar conhecimentos a partir 
da mobilização política e da agência prática e reflexiva duran-
te o desenvolvimento do processo de produção audiovisual. 
As atividades eram mediadas por uma educadora e artista, 
estudante universitária, bolsista de iniciação científica, negra, 
moradora de favela e integrante de movimentos sociais. Foi 
nessa relação e nesse “fazer e refletir juntos” que foram se 
constituindo as interações e relações simbológicas e afetivas 

tudo”, tendo ampla repercussão pública e manifestando a força dos es-
tudantes para organizar a luta de resistência ante um Estado negligente 
e desigual. Conforme as autoras, o movimento #OcupaTudo apresen-
tou características típicas dos novos movimentos sociais latino-ameri-
canos e evidenciou práticas educativas potenciais para a formação po-
lítica e o desenvolvimento da autonomia dos/as jovens participantes.  
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que permitiram compartilhar realidades e construir o perten-
cimento e a identidade em torno a ser povo de favela que luta 
por seu espaço em instituições hegemônicas como a universi-
dade. Dessa maneira, por meio do curso, foi possível integrar 
os saberes próprios da academia às necessidades dos partici-
pantes, ressignificando o caráter público do espaço acadêmi-
co. O curso fez com que a universidade se tornasse um espaço 
relativo às lutas e às demandas dos jovens, criando produtos 
audiovisuais que transcenderam as fronteiras estabelecidas 
pelo racismo e elitismo hegemônico. 

Essa experiência também possibilitou refletir sobre o 
caráter de pertencimento, da realidade compartilhada pelo 
favelado e das mediações que envolvem a inclusão do povo 
de favela em espaços institucionais. É um saber trazido da/
pela academia que passa a ser integrado com mais proximi-
dade mediante uma construção simbólica do espaço univer-
sitário. A universidade, como um espaço público, onde os 
moradores de favela atuam, compactuados a partir da mobi-
lização social, aliando acordos de mobilização à dinâmica de 
ação do curso com o grupo de jovens, com um conjunto de 
atividades que superou o espaço formal da universidade. A 
relação de afeto e comprometimento político foi um exercí-
cio constante durante o projeto, organizando atividades para 
além do tempo formal do curso, circulando pela cidade em 
horários diferentes das atividades pautadas como obrigató-
rias. Essa ampliação do tempo e do espaço das atividades nos 
possibilitaram um trabalho mais abrangente e aprofundado 
sobre as narrativas e estéticas dos vídeos, além de significar 
instâncias formativas baseadas na realidade, de ampliação 
dos discursos estéticos, de acessos à formação continuada, e 
incorporadas não somente ao espaço institucional que pro-
põe o projeto, mas à dinâmica real da vida, tal como ela é 
vivida cotidianamente. 
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Os vídeos produzidos

Ao longo desse tempo de ação coletiva em audiovisual 
foram produzidos quatro vídeos e uma exposição de fotos, 
além da participação em eventos com a exibição de vídeos, 
da circulação por outros espaços de formação, da atuação em 
circuitos de mercado, da produção de clipes de rap e de outros 
trabalhos paralelos ao grupo inicial. São resultados da contri-
buição das ações de educação audiovisual. 

Importante descrever também que os movimentos de 
ação cultural autônoma que os/as jovens envolvidos nesse 
projeto executaram nas suas rotinas diárias implicaram a in-
corporação do ferramental técnico e da prática da produção 
audiovisual, que é o registro desses movimentos de mobili-
zação ampliando, sobretudo, as capacidades de sociabilida-
de, comunicação e registro dos participantes. Assim, as pro-
duções audiovisuais desse grupo denotaram as emergências 
sociais colocadas por eles mesmos. 

A respeito da produção do grupo, inicialmente produzi-
mos dois vídeos sobre a luta durante a ocupação secundarista 
no colégio dos/das jovens. Para tal fim, utilizaram-se registros 
fotográficos e fílmicos feitos pelos estudantes durante o pe-
ríodo da ocupação da escola à qual pertenciam. No processo 
de seleção e edição, procuramos refletir com eles a respeito 
desses processos de ocupação.

Desses materiais foram produzidos dois vídeos com 
duração de 2:00 minutos, e em cada um as memórias cole-
tivas do processo de ocupação ressignificaram essas expe-
riências como instâncias de formação política e humana. O 
grande diferencial do vídeo produzido foi o fato de o grupo 
ter vivenciado aquelas histórias gravadas: com isso eles re-
conhecem e entendem os símbolos contidos nas imagens e a 
experiência de descrever aquilo que foi vivido. O protago-
nismo do narrar, por meio de um vídeo, foi um importante 
avanço do grupo.
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O segundo vídeo contou a história de um morador de 
rua de Manguinhos, deficiente físico, que permitiu refletir a 
respeito da vida na cracolândia e da negligência do Estado em 
garantir direitos humanos mínimos como o acesso à saúde, à 
moradia, à educação. A proposta levantada para a construção 
desse roteiro se deu pela dinâmica do brainstorming, na qual 
inauguramos a possiblidade de filmar nossa própria favela. Os/
as estudantes mediaram os diálogos com os poderes territoriais 
e organizaram a dinâmica do filme sem contar com muitos re-
cursos técnicos, pois a produção foi feita sem uma ilha de edi-
ção. Dessa forma, o trabalho de montagem do vídeo foi feito 
num computador, utilizando programas de uso doméstico.

Na produção desse vídeo destacamos um importante 
movimento de ação: quando se dinamiza a organização cole-
tiva, o equipamento tecnológico passa a ser só o suporte para 
a construção audiovisual. Nesse sentido, a limitação técnica 
foi superada pela capacidade formativa e reflexiva de gerar 
estéticas e narrativas de pertencimento e identificação a partir 
da filmagem do próprio espaço de vida e interação social, no 
caso a favela de Manguinhos. Dessa maneira, o fato de fazer 
vídeos transcendeu sua dimensão estritamente técnica, sendo 
a produção da imagem valorizada pela sua capacidade para 
criar, visibilizar e comunicar olhares e narrativas próprias. 

Por meio desse vídeo, foram introduzidos outros ele-
mentos que são instituídos pela narração e orientados pela 
relação do pertencimento e de identificação com o espaço 
onde se filma. O movimento do fazer, de produzir foi a ação 
principal; não necessariamente houve a preocupação com a 
constituição técnica da imagem como resultado final. Nesse 
momento nos foi possível criar um registro de uma história 
que só um morador de favela poderia ver. Foi evidenciado o 
que um morador de rua de favela enfrenta diariamente em si-
lêncio, descrevendo a permanência das violências. Conforme 
o dito, a análise que podemos fazer sobre o processo de pro-
dução desse vídeo remete à potencialidade da atividade para 
dinamizar experiências formativas que vão além da aquisição 
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de conhecimentos técnicos (construção de roteiro, filmagem, 
edição), já que a potencialidade da atividade radicou na pos-
sibilidade de criar uma mediação audiovisual para conseguir 
contar histórias do nosso próprio povo. Levando em conta 
quem sempre esteve atrás da câmera, essa ação propiciou a 
decisão da produção determinada por favelados, e a câmera é, 
nesse sentido, só o suporte.

Em 2017, o grupo de jovens mudou em sua composição: 
alguns finalizaram o ensino médio, e outra parte mudou-se de 
bairro. Iniciamos o ano com um grupo de 6 jovens – 3 meninos 
e 3 meninas –, que permaneceram até o final do ano. Assim, o 
terceiro vídeo colocou a perspectiva de gênero como temática: 
a ideia foi trabalhar o tema “mulheres de favela”. Com dura-
ção de 4 minutos, essa produção conta as histórias de três mu-
lheres negras moradoras de Manguinhos de idades diferentes 
(9, 25 e 64 anos). No vídeo, as histórias das personagens são 
apresentadas a partir de suas memórias afetivas, seus sonhos, 
atividades e lutas enquanto mulheres moradoras de favela. O 
trabalho de identificação dessas mulheres na favela, de agen-
dar e realizar a gravação e todo o trabalho de edição foram 
bastante interessantes e importantes para o desenvolvimento 
do grupo. Nas escolhas, a questão de gênero aparecia. 

E, para finalizar o ano, o grupo foi convidado para fazer 
uma exposição de fotografia no Museu da Maré. Mobilizados, 
fomos em busca de imagens para compor um olhar sobre a ci-
dade. Cada um deles escolheu um tema sobre o qual gostaria de 
tratar. Fizemos duas saídas para tirar fotos, uma no Museu do 
Amanhã, outra no Morro da Urca. Inicialmente, cada um esco-
lheu 10 imagens das fotos tiradas nos passeios ou que haviam ti-
rado em outros momentos com a câmera. Convidamos um fotó-
grafo profissional que aceitou o desafio de fazer uma curadoria 
e selecionar cinco imagens de cada grupo de 10. Ao todo, foram 
30 fotos que compuseram a exposição coletiva de fotografia.7

7  As fotos ficaram prontas em dezembro de 2017, porém a exposição será 
lançada em abril ou maio de 2018.



79

Diálogos sensíveis

A produção de imagens passou a fazer parte do cotidia-
no de um dos garotos. Com um desejo de aprender tudo sobre 
fotografia, ele abraçou essa arte como profissão e, mesmo ten-
do iniciado no projeto em março, já em meados de 2017 estava 
trabalhando num restaurante, produzindo fotos para divulga-
ção dos pratos. A fotografia passou a ser seu ganha-pão.

Pensamos que esses materiais nos mostram o grande 
potencial que a linguagem e a produção audiovisual têm 
para dinamizar processos educacionais de grande valor afe-
tivo, cognitivo, relacional e para garantir uma outra alterna-
tiva de vida.

Considerações finais: aprendizados e apropriações

Em seu conjunto, os vídeos produzidos pelo grupo di-
mensionam, principalmente, a relação dos/as jovens com a 
favela, a cidade e o racismo institucionalizado, este último 
sendo o mecanismo de opressão social a partir do qual nossas 
representações, estéticas, normas culturais e expressões são 
marcadas pelas figurações icônicas do “ser favelado”, do “ser 
pobre”, do “ser violento”. Dessa maneira, o racismo institu-
cionalizado restringe e determina não só os lugares sociais, 
senão também subjetivos, instituindo o “que pode” ou “como 
deve” um/a favelado/a agir.

Podemos afirmar portanto que as experiências compar-
tilhadas como integrantes do Pac’studio (nome escolhido pelo 
próprio coletivo) permitiram-nos refletir sobre questionamen-
tos de diversas naturezas: direitos mínimos de acesso a apa-
relhos do estado, reconhecimento e afirmações de identidades 
para além do ser “morador de favela”, reconhecimento como 
negro/negra, como estudantes, como bolsistas. Nesse sentido, 
o fato de ocupar a universidade pública como bolsistas per-
mitiu-nos reconhecer a importância desse deslocamento para 
ocupar um lugar de direito, conseguindo utilizar equipamen-
tos públicos como o restaurante universitário, laboratórios e 
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corredores, apesar disso não ter sido nada fácil, pois o racismo 
institucional também foi “sentido na pele” em várias oportu-
nidades. Por exemplo, na hora de entrar no restaurante, se 
íamos sem a companhia de uma colega branca que também 
acompanhava as atividades do curso éramos barrados, tendo 
que dar explicações e apresentar documentos que “compro-
vassem” nosso status como membros da comunidade acadê-
mica. Embora essa situação tenha sido racista e constrange-
dora, ensinou-nos a assumir nosso lugar nesse âmbito e a 
conseguir fazer valer nossa voz e nossos direitos. Assim, estar 
e “ser parte” da universidade nos permitiu nos apropriar des-
se espaço, fato que, para os estudantes mais jovens, significou 
uma amostra de que são possíveis outros caminhos futuros, 
para além do ingresso ao exército ou ao trabalho precarizado. 

No mesmo sentido, reconhecer-nos como produtores au-
diovisuais habilitou um sentimento de identificação enquanto 
profissionais da arte e da cultura. O curso permitiu nos apro-
priar de equipamentos que estabelecem “o fazer” audiovisual, 
tendo a possibilidade de dispor da câmera para além do ho-
rário do curso, circulando com ela, coletivamente, por outros 
espaços e situações cotidianas. Assim, a câmera acompanhou 
os rolês dos/das jovens, constituindo-se como elemento de in-
clusão, de sentimento de identidade de ser artista, pois nesta 
sociedade isso se dá pela materialidade do equipamento, pe-
los suportes que possibilitam o fazer. Com o uso dos equi-
pamentos nas rotinas diárias desse grupo, a câmera passou a 
estar não mais no espaço físico da institucionalidade do dia 
de atividade do projeto, mas na vida desses estudantes, os 
quais por um tempo usufruíram da câmera do projeto de ma-
neira coletiva. Infelizmente, a filmadora foi roubada em uma 
das atividades no centro da cidade, mas até então permane-
ceu com os próprios estudantes, colocando-se como elemento 
simbólico, como arma de (des)construção subjetiva a partir de 
um uso que articulou a popularização da prática audiovisual 
e a construção da identificação e reconhecimento individual e 
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coletivo. O projeto contribuiu para nos reconhecermos como 
produtores audiovisuais capazes de criar os seus próprios ro-
teiros e estéticas para contar e comunicar suas histórias incor-
poradas à identidade dos indivíduos.
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Devir-favela: reflexões sobre 

a construção de uma cartografia 

audiovisual de favelas cariocas

Fabiana Melo Sousa1

Toda escola se insere num lugar, com sua histó-
ria e suas dinâmicas sociais, onde circulam os sujei-
tos que transitam entre ambos os territórios. Já dizia 
Freire que “[...] não há educação fora das sociedades 
humanas e não há homem no vazio [...]” (1989, p. 43). 
Os estudantes, profissionais da educação (professo-
ras, gestoras, apoio técnico), pais, mães e responsáveis 
e todas essas pessoas da Cidade levam para o cotidia-
no escolar seus valores, desejos e percepções, e, por 
essa razão, a instituição de ensino está atrelada às di-
nâmicas sociais. É possível, portanto, encontrar na es-
cola a reprodução de algumas práticas e pensamentos 
existentes no mundo, o que faz dela um território de 
disputa entre as experiências transformadoras dos su-
jeitos, mas também veiculador de alguns problemas 
estruturais da sociedade, como o racismo, o machis-
mo e o classicismo. É o caso da relação escola e favela.

Por isso, pensar o território-favela é também 
considerar os estigmas e preconceitos aos quais es-

1  Professora de filosofia da Rede Estadual de Ensino desde 
2016; produtora audiovisual na TV Tagarela da Rocinha; 
pesquisadora do grupo Imagens e Complexos; mestranda 
em Filosofia e Ensino do CEFET-RJ.
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ses lugares e seus moradores são submetidos na sociedade, 
reforçados principalmente pela indústria cultural e em sua 
maior parte privilegiando o discurso da ausência, em que “fa-
la-se o que falta: no que ela não é ou não tem” (GIANNOTTI, 
2016, p. 52), e assim, uma vez que as favelas nada possuem ou 
tudo falta, vencem as narrativas de que são lugares que po-
dem ser resumidos pelo controle do crime organizado (tráfico 
de drogas ou milícias).

O resultado dessa representação das favelas pela indús-
tria cultural nas imagens de violência, veiculadas diariamente 
nos telejornais, mas também reproduzidas pelo cinema, é a 
construção de um imaginário social que aponta esses territó-
rios enquanto lugares perigosos aos quais devemos evitar o 
acesso, “invisibilizando outras formas de sociabilidade” (FA-
CINA, 2009). São imagens tidas como verdadeiras, produzidas 
por pessoas que, muitas vezes, possuem nenhuma ou pouca 
experiência nas favelas e que, ao assumirem a centralidade da 
violência, reproduzem em suas imagens o discurso do Coloni-
zador (DELEUZE, 2011, p. 183), de que são pessoas que nada 
sabem por nada possuírem e que, portanto, precisam ser sal-
vas daquela realidade.

A educação, por sua vez, também é produtora e repro-
dutora de sentidos, seja quando a escola organiza seu espaço 
físico e sua estrutura burocrática para atender às dinâmicas de 
uma sociedade disciplinar na formação de cidadãos obedien-
tes (FOUCAULT, 2011, p. 166), ou, à exemplo do movimento 
nacional de ocupação estudantil das escolas públicas no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, quando os estudantes passam a ser 
protagonistas e assumem o cotidiano escolar com palestras, 
festas e gestão coletiva, invertendo a lógica do aluno passivo 
para um sujeito crítico, indo ao encontro da “compreensão de 
uma educação como forma de compreender o mundo” (FREI-
RE, 1989, p. 110) para a emancipação.

Nesse sentido, escola e meios de comunicação se apro-
ximam diretamente na “educação” da população, pois, como 
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partem das dinâmicas sociais, “[...] tanto os Meios de Comu-
nicação de Massa, quanto a escola atuam da mesma forma, 
ou seja, educando através de signos [...]” (WEBER et al., 2003, 
p. 50). Essa aproximação remete ao processo de massificação 
da escola secundária para as classes populares nos anos 1970, 
paralelamente à massificação dos meios de comunicação no 
país, segundo Rodrigo (2009, p. 10-12). Desde os anos 1960, 
no Brasil, a ampliação das redes de televisão e o crescimento 
do consumo de sua programação, através da cultura de mas-
sa, exigem novas reflexões sobre a relação homem/cultura. A 
escola, no entanto, não acompanha essa difusão de informa-
ções com a “difusão de instrução” (Ibid., p. 10), possibilitando 
ferramentas de leituras de mundo (FREIRE, 1989, p. 9) para 
que o estudante que era excluído das instituições de ensino, 
antes reservadas às elites, agora ampliasse a sua participação 
política e social, lembrando que o contexto era o da ditadura 
militar (1964-1985). 

Já nos anos 1980, a luta pela democracia e a abertura po-
lítica no Brasil possibilitam que grupos de educação popular 
vivam experiências de comunicação comunitária. Eles passam 
a refletir criticamente o conteúdo da televisão brasileira e le-
var para as periferias e favelas as tecnologias de informação 
(o vídeo tape, o VHS) para serem apropriadas pelas pessoas 
que eram a massa de telespectadores da grande mídia. Rela-
ta Luiz Carlos Lima,2 da TV Maxambomba: “A gente foi para 
a escola e fez vídeo-carta, botou escola de Japeri com escola 
de São João de Meriti pra discutir educação.”3 Portanto, en-
quanto a televisão foi massificada no Brasil desde os anos 1960 

2  Depoimento extraído da publicação “Mostra de Filmes Imagens e Comple-
xos”. SOUSA, Fabiana Melo. Rio de Janeiro. Sem editora. 2016, p. 61.

3  A TV Maxambomba é uma referência em TV comunitária no Rio de Janeiro. 
Segundo o site do CECIP, “durante 16 anos (1986-2002), a TV Maxam-
bomba conduziu na Baixada Fluminense atividades inéditas de TV co-
munitária, mobilizando os moradores para se expressarem e retratarem 
sua realidade por meio de vídeos produzidos por eles mesmos e exibi-
dos em praças públicas [...]”. Fonte site CECIP, disponível em <http://
www.cecip.org.br/site/tv-maxambomba-2/>. Acesso em: 13.04.2018. 
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(LEAL, 2009, p., 8-9) e em todos os lares era possível encontrar 
pelo menos um aparelho de TV, parte de uma elite intelectual 
brasileira nos anos 1980 questionava a ampliação das escolas 
públicas às massas (RODRIGO, 2009, p. 11), alegando que o 
resultado seria a perda da qualidade do ensino. Com a mu-
dança do perfil dos estudantes, a instituição escolar revelava 
com clareza a sua face elitista (Ibid., p. 10).

Há, portanto, um duplo campo de disputa de sentidos 
sobre a relação escola/favela: o primeiro campo diz respeito 
a qual escola defendemos, se reprodutora dos preconceitos 
(sociais, conceituais, subjetivos) ou questionadora de toda 
forma pré-estabelecida de pensamento. Gallo (2012, p. 26) 
defende, ao modo deleuziano, uma educação menor, distante 
dos planos macropolíticos que correspondem a uma educação 
maior, pois subjuga a escola ao projeto de sociedade disci-
plinar e visa instaurar no ensino a ideia de que a educação 
serve para formar cidadãos disciplinados e obedientes. A ne-
cessidade de uma educação menor, que atua feito um vírus, 
resistindo dentro da comunidade escolar a toda forma de 
opressão e manipulação da macropolítica, pode ser a possi-
bilidade de viver novas experiências libertadoras na forma-
ção de sujeitos críticos. 

Os movimentos de comunicação comunitária, no âmbito 
da educação popular, fazem exatamente isso, que é atuar na 
micropolítica, produzindo imagens que disputam com a gran-
de mídia e dialogando diretamente com os seus expectadores 
que nos anos 2000, com o advento de novas tecnologias de 
produção de imagens e sons (os smartphones, as câmera fo-
tográficas) e a veiculação desses processos audiovisuais pela 
internet, passaram a produzir suas próprias narrativas, prin-
cipalmente nas periferias e favelas brasileiras. Portanto, temos 
aqui um segundo campo de disputa sobre as imagens dos ter-
ritórios-favelas: quais narrativas a escola quer reforçar, as que 
atendem às Verdades colonizadoras das imagens que circulam 
na indústria cultural, e que simplificam os modos de vida no 



Devir-favela

86

discurso da violência, sendo a escola/educação uma dimen-
são salvadora dos sujeitos que vivem nesses territórios e nada 
possuem, ou as que complexificam as dinâmicas sociais, cria-
das pelos moradores dessas localidades? E a filosofia, qual a 
sua contribuição nesse debate?

***

É comum os estudantes relatarem a insatisfação com a 
maneira como a mídia em geral representa as favelas. Certa 
vez, no 1o bimestre de 2017,4 enquanto discutíamos os con-
ceitos de indústria cultural e cultura popular, uma aluna re-
clamou que “os filmes sobre favelas só falam de violência e 
só tem documentários”. Ela tem razão. A respeito da repre-
sentação da violência nos filmes, o gênero favela movie foi am-
plamente divulgado no cinema nacional, principalmente a 
partir dos longas Cidade de Deus (2002) e Tropa de Elite (2007). 
São obras premiadas, com recordes de bilheteria no Brasil, 
conhecidas pela abordagem dos cenários das favelas, dando 
ênfase à violência. 

Já na observação da estudante sobre os documentários, 
é importante problematizar que esse gênero é tratado no sen-
so comum como um retrato da realidade, como se a câmera, ao 
capturar pessoas e fatos históricos, se distanciasse das inten-
ções dos autores dessas imagens que, em suas abordagens fíl-
micas, reproduzem também seus próprios preconceitos sobre 
esses lugares. No entanto, como afirma Deleuze (Id., p. 189), é 
preciso considerar que a realidade cinematográfica é de outra 
natureza, não precisamente ligada aos acontecimentos histó-
ricos, mas subjetiva, que constrói uma realidade no âmbito da 

4  Os conceitos de cultura de massa e indústria cultural são indicados para 
trabalhar na 3a série do ensino médio (1o bimestre) com o foco na com-
preensão da “arte como forma de conhecer e de fazer em diferentes épocas”, 
conforme o Currículo Mínimo de Filosofia do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, cujo tema principal para a série é O mundo do ser humano. Edição 
de 2012, 2a edição.
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virtualidade; ou seja, as imagens podem não representar a rea-
lidade, mas funcionam potencialmente na criação de sentidos 
– é o caso da representação da favela pelo viés da violência. 

Problematizar essa representação não é o mesmo que ne-
gá-la, pois, sim, ela existe, e não há ingenuidade nesse assun-
to, e mesmo os moradores sabem o quanto sofrem pelo medo 
cotidiano das armas do tráfico, da milícia ou da polícia. No en-
tanto, essa é a violência que parece interessar à indústria cul-
tural, pois é a chave para a venda de filmes. Citando mais uma 
vez Facina (Ibid.), as favelas são violentadas em seus direitos 
fundamentais, no entanto “são violências invisíveis, que não 
incomodam tanto a ‘boa sociedade’ e, portanto, não rendem 
tantos filmes”, e reforçando, “esses filmes invisibilizam outras 
formas de sociabilidade, não violentas, que são parte do coti-
diano das favelas”. A cultura é, portanto, central neste debate.

Adorno (2009, p. 6) já identifica no interior da indústria 
cultural a racionalidade capitalista que transforma em merca-
doria as manifestações artísticas em seu caráter repressivo e 
alienante das massas, que atrofia a imaginação e espontanei-
dade do consumidor (Ibid., p. 10), resultando numa homoge-
neização cultural (Ibid., p. 50). Hall (1997, p. 19), no entanto, 
diante das mudanças dos meios de comunicação do mundo 
pós-globalizado, percebe que a cultura ganha uma dimensão 
central no debate sobre os “processos de identidade e subjeti-
vidade” dos indivíduos em seus territórios e na “relação entre 
cultura e poder” (Ibid., p. 19). A globalização traz um duplo 
movimento que ao mesmo tempo tende à “homogeneização 
cultural”, na produção de uma “cultura mundial”, mas dis-
tribui esse processo de forma irregular, “produzindo simulta-
neamente novas identificações”, criando assim o que ele cha-
ma de “alternativas híbridas” (Ibid., p.17); ou seja, as mesmas 
forças que oprimem os sujeitos desterritorializando-os a partir 
da massificação de uma única expressão cultural são também 
rearticuladas e sincretizadas, reinventando-se constantemen-
te, mesmo que, em seguida, elas sejam também apropriadas 
pela indústria cultural.



Devir-favela

88

Porém, embora esses estudantes relatem o incômodo pela 
abordagem equivocada nessas imagens, eles têm pouco ou ne-
nhum conhecimento de processos audiovisuais que abordem 
as favelas com outros formatos e temas para além dos docu-
mentários e da violência, além da dificuldade em reconhecer as 
potencialidades do lugar onde moram, algo que pude observar 
em escolas estaduais onde atuo como professora de filosofia 
na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A proximidade geográfica de 
favelas/escolas é acompanhada do desconhecimento das dinâ-
micas sociais ali existentes. A história, a cultura e outras poten-
cialidades desses territórios têm pouco ou nenhum espaço na 
comunidade escolar, exceto em algumas situações em que ela é 
convocada a pensar no tema favela ou periferia.

Essa invisibilidade é observada em minhas experiências em 
diversas escolas, tanto em sala de aula (como já relatado) quan-
to em eventos, como o caso do C.E Stuart Edgar Angel Jones, 
localizado em Senador Camará, na Avenida Santa Cruz, numa 
região conhecida como “Mangueirão” e cercada por seis favelas: 
Sapo, Rebu, Cavalo de Aço, Coréia, Mobral, Vila Aliança e Mor-
ro do Céu. A escola realizou o evento Semana de Cultura do C.E 
Stuart Edgar Angel Jones: Cultura da Periferia, em outubro de 2017, 
a pedido do Grêmio Estudantil Inovação.5 O tema “cultura da 
periferia” foi escolhido pelos próprios estudantes que, ao longo 
de uma semana, organizaram com alguns professores oficinas de 
teatro e vídeo, show de talentos e palestras, terminando a sema-
na com uma culminância, em que os alunos apresentaram seus 
trabalhos. Foi nesse último dia que pude observar as percepções 
de algumas turmas sobre o tema cultura e periferia.6

5  O grêmio nasce de um movimento de ocupação estudantil que acon- 
teceu no ano de 2016. Movimento esse criado pelos próprios estudantes 
e que ocorreu no Rio de Janeiro e no Brasil, em várias escolas públicas, 
que reivindicavam entre outras coisas a ampliação dos tempos de aulas 
de filosofia e sociologia, que antes eram de um tempo de 50 minutos. 
Após a greve de professores e esse movimento estudantil, em 2016 a 
SEEDUC-RJ ampliou para 2 tempos de 50 minutos.

6  Acompanhei mais de perto as minhas turmas, que eram divididas em 
duas da 1a série, duas da 2a série e três da 3a série.
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Percebo que todas as turmas de 2o e 3o ano trabalharam 
com expressões da cultura popular como o folclore brasileiro 
(festa junina, lendas rurais etc.), relacionando o tema perife-
ria àquilo que não é urbano. Somente duas turmas de 1o ano 
abordaram em suas apresentações a “periferia urbana”. Uma 
delas ambientou a sala de aula como um baile de hip-hop: os 
estudantes estavam vestidos “à caráter”, dançaram músicas e 
confeccionaram cartazes resgatando a história (onde surgiram 
principais nomes e movimentos), além das características es-
téticas (os quatro elementos, a dança, influências).

Por último, a favela aparece de forma mais expressiva 
numa maquete que representava a Rocinha,7 criada por es-
tudantes do 1° ano. Questionei: “Vocês já estiveram na Roci-
nha?”. Nenhum deles conhecia a favela para além da televisão, 
e alguns disseram que nunca tinham ido à Zona Sul do Rio de 
Janeiro. “De onde tiraram essas imagens? Por que escolherem 
a Rocinha?”, segui a conversa, e eles responderam: “Porque 
está na mídia”. A maquete trazia a representação da passarela 
do Niemayer,8 que fica na entrada da favela, uma mãe cho-
rando diante do filho morto (pela polícia) e muitos barracos. 
Por último perguntei: “E vocês moram em favela, por que não 
falaram sobre a favela que conhecem?”. Eles se entreolharam 
e não souberam responder. O olhar perdido desses estudantes 
corresponde à falta de referenciais na mídia em geral do ter-
ritório onde vivem. O que eles poderiam representar quando 
o discurso que vigora sobre o lugar onde moram é de que “ali 
não tem nada”? Ou mesmo, sobre as representações das fave-
las na mídia, até as mais estereotipadas, que são de localida-
des próximas de regiões centrais da Cidade.

Nesse sentido, é preciso lembrar que Senador Cama-
rá fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma área distante 

7  Favela da Rocinha, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, lugar 
onde fui nascida e criada.

8  Construída pelo PAC-Favelas, em 2010. Muito visível em imagens na 
televisão, por estar localizada numa das entradas principais da favela 
que é a saída do Túnel Zuzu Angel.
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do imaginário da “Cidade Maravilhosa”, restrita à Zona Sul 
carioca. Como dar visibilidade a esse território, compreen-
der e conhecer mais as suas dinâmicas? Esse foi o ponto de 
partida para a experiência de uma cartografia audiovisual 
em Senador Camará, em busca de processos audiovisuais (e 
também vídeos, fotos, áudios, depoimentos, escritos) produ-
zidos por moradores das favelas da Zona Oeste e que trazem 
não apenas outra favela, mas uma história do Rio de Janeiro 
na perspectiva dessas pessoas que, em muitos momentos, so-
frem pelo apagamento de suas histórias e memórias na cons-
trução da Cidade.

Senador Camará é lugar de história, como narram as 
personagens do filme Vila Aliança: memória em 5 minutos, de 
Jefferson Cora (2011). É um lugar de arte e cultura entoado 
na canção de Homenagem a Senador Camará, de Dudu Azeve-
do (2014). O jornal Voz das Comunidades constantemente traz 
informações das iniciativas e espaços culturais, como o Teatro 
Mário Lago, em Vila Kennedy, e o Centro Comunitário “Ir-
mão Kennedy”, que oferecem cursos gratuitos e programação 
cultural a preços populares, mas foi durante as aulas de esté-
tica que pude observar uma mudança de percepção dos estu-
dantes sobre o território. 

No livro didático9 havia um exercício que pedia aos estu-
dantes que fizessem um levantamento das iniciativas culturais 
de sua cidade. Adaptei a cidade para as Favelas onde moram. 
Foi preciso, no entanto, discutir com eles sobre o que seriam 
essas iniciativas culturais e trabalhar a diferença conceitual en-
tre arte e cultura. Resgatamos também a concepção de Beleza 
associada às Belas Artes e aprendemos que a Arte Contempo-
rânea e a Filosofia estão questionando esses padrões de Bele-
za. Ao final do bimestre, nos exercícios de escrita, foi possível 
perceber que os estudantes ampliaram a identificação das ex-

9  O livro é FILHO, Juvenal Savian. Filosofia e filosofias: existência e sentidos. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 282-305. O exercício proposto é par-
te do capítulo “Experiência estética e experiência artística”, p. 299.
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pressões artísticas e culturais de onde moram. Apontaram os 
grafites, os espaços de dança, os bailes funk, as rodas de sam-
ba e os grupos de lutas existentes. Alguns alunos passaram a 
incluir atividades que participam, como os grupos de coral de 
igrejas e oficinas de dança. Portanto, a mudança de perspecti-
va desses estudantes sobre arte, cultura e beleza acompanhou 
a percepção do território onde moram como lugar de criação, 
arte e cultura.

Cartografar é, portanto, a vivência/metodologia/expe-
riência de convocar a escola a olhar para o seu entorno e para 
si, e a filosofia pode contribuir na medida em que toma em-
prestada experiências de outras áreas de conhecimento (como 
a geografia e o cinema) para interrogar os problemas do coti-
diano e criar conceitos. É uma metodologia/conceito que pode 
dar expressão para outras formas de vivências na escola/terri-
tório. Afirma Rolnik:

A cartografia acompanha e se faz ao mesmo tempo 
que o desmanchamento de certos mundos – sua 
perda de sentido – e a formação de outros: mun-
dos que se criam para expressar afetos contempo-
râneos, em relação aos quais os universos vigentes 
tornaram-se obsoletos. Sendo tarefa do cartógrafo 
dar língua para afetos que pedem passagem, dele 
se espera basicamente que esteja mergulhado nas 
intensidades de seu tempo e que, atento às lingua-
gens que encontra, devore as que lhe parecerem 
elementos possíveis para a composição das carto-
grafias que se fazem necessárias [...] (1989, p. 4).

É esse sujeito que mora na favela e é atravessado por esse 
cotidiano que pode encontrar na escola outras formas de pen-
sar sobre sua vivência. Levar essa percepção para a construção 
de mapas sentimentais e criar outros conceitos de favelas que 
atuem nas brechas e fissuras da comunidade escolar é o que 
venho chamando de devir-favela, elemento crucial para a cons-
trução dessa cartografia. É esse devir que me toma todas as 
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vezes que a palavra favela é enunciada, pois ter sido nascida 
na Rocinha e ser parte da TV Tagarela10 deslocou o meu olhar 
e meus caminhos, que sempre me levarão a outros enquadra-
mentos do cotidiano. E, ao mesmo tempo, estranhar aquilo 
que é “natural”, um movimento que tem encontros com o en-
sino de filosofia. Afirma Gallo (2012, p. 32) que o professor de 
filosofia “precisa acreditar no mundo e gerar acontecimentos”:

usar nossas aulas como trincheiras, como espa-
ços de resistência. Fazer da sala de aula, esse es-
paço de solidão, um agenciamento coletivo ca-
paz de promover articulações e a circulação de 
conceitos, produzindo autonomia, que é a única 
coisa que permite o enfrentamento da máquina 
de controle [...].

Não é possível cartografar sem evocar minha vivência 
como moradora de favela/estudante de escola pública/produ-
tora audiovisual e perceber o incômodo de que a escola, com 
todos os avanços, siga reproduzindo os mesmos preconceitos 
que eu enfrentava na adolescência, de perceber que o conceito 
de favela continua a ser veiculado na mídia e na escola en-
quanto lugar de ausência. Trazer outras imagens é também 
desconstruir o que há de estabelecido, esperar estranhamentos 
e resistências, mas estar atenta para reconhecer o que de po-
tencialmente ali existe. Uma cartografia, que pretende, como 
afirma Suely Rolnik, ao mesmo tempo destruir esse mundo 
imagético vigente e fazer nascer outro.

Por fim, se é desejo que a comunidade escolar reconheça 
a escola como parte desse território e o território reconheça 
a escola como parte dele, é preciso encontrar outras imagens 
das favelas que se conectem com esse devir, afinal são essas 

10  A TV Tagarela da Rocinha é uma TV comunitária que há 20 anos é 
mantida coletivamente por moradores, ex-moradores e voluntários 
que produzem vídeos sobre a Rocinha e exibem nas ruas essas e outras 
produções em formato de cine-clube. Mais informações em <https://
pt.wikipedia.org/wiki/TV_Tagarela_da_Rocinha>. Acesso em 28.05.17.
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pessoas que estudam e moram nesses lugares de “ausências” 
que estão construindo seus próprios processos de identifica-
ção cultural para valorização da vida, acima de tudo. Nesse 
sentido, a favela tem muito a ensinar para a escola e para a 
Cidade, da qual ela também faz parte.
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A potencialidade 

do Cinema e Educação: Janela 

Periférica, um webdocumentário 

como dispositivo de 

representatividade

Priscila Pacheco dos Santos1

O encontro com a alteridade que o cinema 
pode proporcionar ao se aliar com iniciativas de 
educação já vem sendo debatido e experimentado 
ao longo dos anos em diferentes espaços de forma-
ção no Brasil e no mundo. Muitos são os modelos de 
iniciativas em que o cinema e a educação estão pre-
sentes, seja nos movimentos cineclubistas, seja nas 
iniciativas de cinema dentro das escolas ou até mes-
mo nas diferentes vivências em espaços não oficiais 
de ensino. Independentemente de sua origem, uma 
coisa é certa: por meio do cinema é possível ter uma 
experiência singular e intensa com a maneira de ver 
e se posicionar sobre o mundo. Pois “filmar os ho-
mens reais no mundo real significa estar às voltas 
com a desordem das vidas, com o indecidível dos 

1  Priscila Pacheco dos Santos é técnica em Produção Audio-
visual para Rádio, TV e Cinema pelo Colégio Estadual do 
Paraná (CEP), Jornalista pela Universidade Positivo (UP) e 
Especialista em Cinema pela Universidade Estadual do Pa-
raná (UNESPAR). Está coordenadora do projeto Janela Peri-
férica, oficinas de cinema educação com crianças da periferia 
de Curitiba. Email: contatopriscilap@hotmail.com.
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acontecimentos do mundo, com aquilo que do real se obstina 
em enganar as previsões” (COMOLLI, 2008, p. 176).

Nessa lógica, cinema e educação vistos como o repasse 
e desenvolvimento do fazer fílmico aos não iniciados e as 
potencialidades de produzir um filme como prerrogativa do 
mundo são os pressupostos para projetos que buscam en-
sinar a partir do cinema. Filmes dessa origem buscam ex-
plorar a relação da construção fílmica, tendo como enfoque 
temas que expressem seus espaços e vozes, bem como seu 
arejamento pelo protagonismo de quem vivencia a experiên-
cia de projetos do gênero, podendo dinamizar novas repre-
sentações e discursos. Como afirma o crítico e cineasta Alain 
Bergala, responsável por estudos singulares no campo do ci-
nema e educação, sobre o cineasta francês Jean-Luc Godard, 
em seu autorretrato:

Pois existe a regra e existe a exceção. Existe a cul-
tura, que é regra, e existe a exceção, que é a arte. 
Todos dizem a regra, computadores, T-shirts, te-
levisão, ninguém diz a exceção, isso não se diz. 
Isso se escreve, Flaubert, Dostoievski, isso se com-
põe, Gershwin, Mozart, isso se pinta, Cézanne, 
Vermeer, isso se grava, Antonioni, Vigo (BERGA-
LA, 2008, p. 30).

Ou seja, gravar a exceção, aquilo que um jovem deslo-
cado do centro, oriundo de diversas conturbações sociais e 
culturais, pode expressar sobre o seu cotidiano, pode expe-
rimentar criando filmes, pode viver sendo arrebatado pela 
arte cinematográfica. Considerando como objeto principal o 
processo de produzir um filme e tudo que isso agrega, e não 
apenas o produto final – o filme em si –, afinal

rodar um plano é colocar-se no coração do ato 
cinematográfico, descobrir que toda potência do 
cinema está no ato bruto de captar um minuto do 
mundo; é compreender, sobretudo, que o mundo 
sempre nos surpreende, jamais corresponde com-
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pletamente ao que esperamos ou prevemos, que 
ele tem frequentemente mais imaginação do que 
aquele que filma, e que o cinema é sempre mais 
forte que os cineastas (BERGALA, 2008, p. 210).

Ainda que para a lógica do cinema e educação a expe-
riência de alteridade que o processo de fazer um filme pro-
porciona seja mais relevante que o filme produzido em si, 
é importante pensar quais são as possibilidades de acesso 
que filmes produzidos nessa dimensão podem alcançar. Es-
pecialmente os filmes realizados pela voz e pelo olhar de jo-
vens participantes de projetos de formação audiovisual. Em 
um primeiro momento, ao pensar em cinema, associamos as 
produções cinematográficas com distribuição direta em festi-
vais e salas de cinema. Mas qual lugar de exibição um filme 
realizado por alunos de projetos nesse nicho tem? Um estudo 
realizado e divulgado pelo Guia Kinoforum de festivais au-
diovisuais (KINOFORUM, 2018) mostra que em 2017 o Brasil 
sediou 333 festivais de audiovisual. Vale ressaltar que alguns 
desses festivais abrem espaços de exibição específicos para 
filmes feitos por alunos de cursos de formação audiovisual, 
sejam da educação formal ou de escolas livres. 

Normalmente essa janela de exibição acontece em festi-
vais temáticos de educação ou em mostras paralelas aos filmes 
realizados por produtoras profissionais de cinema. Iniciativas 
como essa revelam a importância de pensar espaços de exi-
bição e diálogo específicos para filmes oriundos de cinema e 
educação. Isso permite que essa produção encontre represen-
tatividade e novos caminhos. Ao deslocar o cinema nas mãos 
de jovens, ao colocar esses jovens em constante debate sobre 
representação, sobre o ato de filmar, sobre “gravar” seus co-
tidianos, é necessário pensar também quais as possibilidades 
de exibição essas produções podem ter. Por isso, além dos es-
paços constituídos de forma física, onde o espectador precisa 
se deslocar até o local, é fundamental pensar também a respei-
to de novas janelas de exibição.
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É importante que esses filmes tenham espaços de exibi-
ção em festivais representativos na discussão sobre educação, 
legitimando o trabalho de quem se dedica ao cinema e à edu-
cação dos jovens que vivenciam essa experiência. Mas é pre-
ciso lembrar que o público que frequenta esses espaços não 
necessariamente vem dos lugares onde esses filmes são filma-
dos – especialmente considerando os projetos com foco nas 
periferias. Então como é possível pensar formas de exibição 
para seus pares? Ao produzir um filme que retrata o olhar de 
jovens sobre sua comunidade, como fazer com que essa mes-
ma comunidade tenha acesso a esses filmes? Influenciando na 
representatividade e na busca identitária por meio do audio-
visual. Por isso, uma das formas de proporcionar distribuição, 
voz e visibilidade social para as ações de cinema e educação é 
por meio da potencialidade da internet.

O audiovisual e a internet, aliados na busca 

de representatividade.

A internet se torna um potencial meio de distribuição, 
permitindo de maneira global que filmes de variadas verten-
tes, incluindo produções oriundas de cinema e educação, te-
nham real difusão e encontrem variados públicos, reunidos a 
partir de temas em comum.

O computador, uma máquina multifuncional, 
agregadora de   processos expressivos – na qual 
é possível, desenhar, pintar, animar, manipu-
lar imagens em movimento e estáticas, modelar 
espaços, objetos, criaturas e universos virtuais, 
compor, gravar, tocar, etc. – ampliou seu poder 
cognitivo e expressivo a partir da simbiose com a 
rede internet. Não é somente possível criar, mas 
também difundir sua arte através dos quatro 
cantos do globo, todos os internautas conectados 
são emissores e receptores, portanto potenciais 
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criadores. A rede forma egrégoras criadas a par-
tir das afinidades. Pessoas de todo o planeta se 
reúnem ao redor de temas em comum (FRAN-
CO, 2013, p. 107).

Segundo Rosental Calmon Alves (2006), com a internet 
já consolidada como um espaço aberto à comunicação, ela 
passa a ser caracterizada como uma ferramenta de maior in-
teratividade, que “oferece um alcance global, rompendo bar-
reiras de tempo e espaço como não tínhamos visto antes” (p. 
95). O autor defende que “o mais importante, porém, é o fato 
de a internet ser apenas a ponta do iceberg de uma revolução 
muito mais ampla e profunda” (p. 95). Segundo ele, a inter-
net é a parte mais visível da Revolução Digital que acontece 
dentro da atual Sociedade da Informação. É como se o ci-
berespaço recuperasse a possibilidade de comunicação para 
aqueles que vivem sob uma lacuna de representação existen-
te nos outros veículos de exibição, dando voz a segmentos da 
sociedade que são pouco – ou nada – representados nesses 
espaços. Conforme afirma Jorge Alberto S. Machado (2007),

[...] principalmente pelo fato de que nela qual-
quer cidadão pode assumir, ao mesmo tempo, 
uma variedade enorme de papéis – como cidadão, 
militante, editor, distribuidor, consumidor, etc. 
– superando as barreiras geográficas e, até certo 
ponto, as limitações econômicas (p. 269).

Nesse aspecto o cinema e a educação não se caracterizam 
como um suporte técnico instrumental, e sim como um campo 
autônomo na visibilidade e busca da identidade dos indivíduos. 
Ao mesclar produções oriundas do cinema e educação com a in-
ternet, abre-se uma enorme possibilidade de acesso ao discur-
so que iniciativas como essa buscam propagar, dando voz aos 
jovens participantes de projetos do gênero. Afinal, “diante de 
todas essas facilidades trazidas pelas novas tecnologias, muitas 
fronteiras tornaram-se invisíveis e uma nova cultura, a midiática, 
foi integrada à vida moderna” (PELLEGRINI et al., 2010, p. 2).
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Para apresentar uma vertente audiovisual que pode ser 
uma importante aliada a processos de representatividade na 
web, irei me deter a partir de agora na linguagem que venho 
estudando de forma prática – o webdocumentário como fer-
ramenta das ações do projeto de cinema e educação Janela 
Periférica.

Webdocumentário

O webdocumentário é um formato midiático, voltado 
exclusivamente para a internet. Embora carregue em seu 
nome o estigma de um documentário para internet, esse 
tipo de formato vai além. Trata-se do uso de diferentes mo-
delos comunicacionais que são reunidos em um único site. 
Entre eles, os que comumente têm mais destaque discursi-
vo são os produtos audiovisuais. Segundo Maíra Gregolin, 
Marcelo Sacrini e Rodrigo Augusto Tomba (2004), “o mo-
delo de construção do documentário e sua linguagem evo-
luíram no decorrer do século XX graças, principalmente, ao 
desenvolvimento tecnológico que possibilitou novas formas 
de filmagens” (p. 14).

Com isso, para entender o webdocumentário como uma 
forma e metodologia discursiva e, consequentemente, como 
uma linguagem comunicacional, é necessário refletir sobre o 
precursor dessa linguagem – o documentário. Segundo Bill 
Nichols (2005), documentários são filmes que “representam 
de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos 
e compartilhamos. Tornam visíveis e audíveis, de maneira 
distinta, a matéria que é feita a realidade social” (p. 26). Se-
gundo o autor, os documentários engajam-se no mundo por 
meio de representações, a partir de três maneiras. A primeira 
é que o documentário oferece um retrato ou uma represen-
tação reconhecível do mundo, em que é possível ver pes-
soas, lugares e situações como realidade. A segunda é que 
os documentaristas, por questões democráticas, muitas ve-
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zes assumem o papel de representantes do povo. A terceira 
e última é que o documentário coloca diante de nós a defesa 
de um determinado ponto de vista ou uma determinada in-
terpretação de provas, conquistando consentimentos ou in-
fluenciando opiniões (NICHOLS, 2005).

Desse modo, segundo o autor, o documentário pode ser 
configurado como a voz de determinados segmentos sociais, 
já que não se trata de uma reprodução exata da realidade, 
mas sim de uma determinada visão de mundo, “uma visão 
com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo 
que os aspectos do mundo nela representados nos sejam fa-
miliares”. Segundo Bill Nichols (2005, p. 47), sendo o docu-
mentário uma voz social que representa questões, aspectos, 
características e problemas que são encontrados no mundo 
histórico, pode-se afirmar que

a voz do documentário pode defender uma cau-
sa, apresentar um argumento, como transmitir 
um ponto de vista [...]. A voz do documentário 
é a maneira especial de expressar um argumen-
to ou uma perspectiva. Assim como a trama, o 
argumento pode ser apresentado de diferentes 
maneiras (p. 73).

Pensando nessas diferentes maneiras argumentativas, 
voltamos à discussão sobre o webdocumentário como outra 
forma discursiva na comunicação. Levando em consideração 
o que já foi discutido anteriormente, com a democratização 
do acesso à informação, a internet aos poucos foi se transfor-
mando em uma válvula de escape a novas possibilidades de 
expansão do jornalismo.

Para Bill Nichols (2005, p. 57), uma das características do 
documentário é oferecer um retrato ou uma representação re-
conhecível do mundo a quem quer que assista ao trabalho de 
um documentarista. Se associarmos a potencialidade da inter-
net como ferramenta aliada ao documentário, percebemos um 
novo caminho narrativo.
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Estamos explorando o novo, qualificando esse 
novo e buscando entender o fenômeno acima de 
tudo. Acreditamos que existe um novo que se dá 
na disposição do conteúdo narrativo na platafor-
ma web a dialogar com as possibilidades de inte-
ração fundando uma atitude nova do espectador 
que deixa de ser passivo para tornar-se mais que 
um espectador que assiste a um conteúdo fixo 
numa determinada ordem, mas que toma deci-
sões ocupando a posição de um espectador-usuá-
rio na Internet (LEVIN, 2013, p. 20).

Essa linguagem, segundo Gregolin, Sacrini e Tomba 
(2004), possibilita que o conteúdo produzido, independen-
temente de sua mídia, seja acessado a partir de diferentes 
caminhos. Conectados por um cenário virtual único, “sendo 
agora o receptor responsável pelo caminho a ser percorrido 
durante a recepção do conteúdo, dentro de um trajeto pré-
concebido pelo autor” (p. 15). Cria-se então, a partir de con-
teúdos fragmentados, o que Beatriz Ribas (2003) chama de 
uma montagem de micronarrativas. Segundo Gregolin, Sa-
crini e Tomba (2004), dessas micronarrativas surgem novas 
concepções referentes à imagem, em que um arquivo visual 
age sobre cada um por meio de concepções individuais de 
percepções, mas criando uma leitura plural dos conteúdos 
e suas imagens. Essa leitura plural se torna inerente no pro-
cesso de criação de um webdocumentário, pois possibilita 
“diversas representações e interpretações que alimentam o 
imaginário de quem constrói e de quem recebe, responsável 
por um processo sucessivo e interminável de construção e 
criação de novas ‘realidades’” (p. 5).

Ainda segundo os autores, a construção de uma nova 
realidade, oriunda da linguagem do webdocumentário e de 
suas micronarrativas, pode ser encarada como uma ferramen-
ta educativa para crianças e adolescentes. Andando para um 
caminho contraposto a esse, em que a “sociedade do controle 
exige que a educação seja cada vez mais flexível, que os conhe-
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cimentos tenham caráter heterogêneo e que a aprendizagem 
ocorra, cada vez menos, em um ambiente fechado” (GREGO-
LIN; SACRINI; TOMBA, 2004, p. 45). Para Martin-Barbero e 
Rey (2001), as novas formas de produzir comunicação influen-
ciam em uma transformação da sensibilidade para os mais jo-
vens, e isso se traduz em uma “forte cumplicidade cognitiva 
e expressiva com as novas imagens e sonoridades, com sua 
fragmentação e velocidade, nas quais encontram seu próprio 
ritmo e idioma” (p. 49). Durante o processo comunicativo na 
produção de um webdocumentário, o encontro da criança com 
o ritmo e idioma próprio representa o encontro com novas for-
mas de se comunicar e de se reconhecer perante o mundo.

É o que afirmam Gregolin, Sacrini e Tomba (2004) quan-
do se referem ao webdocumentário como um elemento da co-
municação que é forte aliado da educação, o que pode quali-
ficá-lo como uma ferramenta da educomunicação. Os autores 
definem que pela grande quantidade de mídias utilizadas, as-
sim como por suas micronarrativas, no processo de construção 
de um webdocumentário “o usuário interage com o produto 
de forma criativa e lúdica” (p. 46), e, dessa forma, “deve-
se promover a integração dos alunos, desenvolvendo a coo-
peração entre eles, enriquecendo seus horizontes. Assim, os 
alunos processam melhor o conhecimento quando aprendem 
ativamente – interagindo com o computador” (p. 47). O que 
estimula que o jovem “deixe de ser visto como mero receptor 
de informações” (p. 46), ou aquele que não tem voz, e passe a 
se reconhecer e a ser reconhecido por meio da comunicação.

E na prática, como isso funciona? 

Janela Periférica – experiência das oficinas

O Janela Periférica surgiu como resultado da minha mo-
nografia de conclusão de curso, mas acabou se desdobrando 
em um projeto pessoal, para além do ambiente acadêmico, 
que fomentou que crianças e adolescentes ocupassem espa-
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ços como agentes atuantes em todas as fases da produção 
audiovisual. Mais que espectadoras, as crianças participam 
como entrevistadas e produtoras de conteúdo, despertando o 
encontro entre elas e a comunicação, e desenvolvendo assim 
sua capacidade crítica e criadora. O projeto tem como objetivo 
mostrar um olhar diferente sobre a periferia, que num deter-
minado segmento da comunicação é explorada a partir de um 
viés negativo, o que influencia na visão da criança sobre o seu 
espaço. A ideia surgiu de uma lacuna existente nos veículos 
de comunicação, nos quais os produtos audiovisuais são pen-
sados para crianças, e não feitos por elas.

A primeira fase do projeto, que teve início em 2013, acon-
teceu na comunidade Moradias Zimbros, no bairro Cidade 
Industrial, de Curitiba. Os filmes realizados nessa fase estão 
disponíveis no webdocumentário www.janelaperiferica.com.
br. A partir da segunda fase do projeto, com novas oficinas em 
novos lugares, embora ainda sejam caracterizados como web-
documentário, os filmes passaram a ser reunidos de forma in-
tegral no canal do projeto no youtube, e estão disponíveis no 
link: https://goo.gl/hrkJ1k.

A última edição do projeto foi realizada no Centro de 
Integração São Luis Orione (CID), no bairro Santa Quitéria. As 
oficinas aconteciam semanalmente, nos sábados, em período 
integral, totalizando oito encontros. O projeto iniciou suas ati-
vidades na comunidade com aproximadamente 20 crianças e 
adolescentes, entre 10 e 14 anos. As oficinas se dividiram tanto 
entre aulas teóricas e práticas quanto para a produção do web-
documentário em si.

As duas primeiras semanas serviram para apresentar o 
projeto aos alunos, o que é comunicação, como manipular os 
equipamentos e como reconhecer o outro através da câmera. 
A teoria passou a ser incorporada à prática, com exercícios es-
pecíficos. Nesse período ainda houve resistência por parte de 
alguns em ver o projeto como algo útil e entendível, levando 
em consideração que muitos deles não enxergavam viabilida-
de e lógica nessa produção. Frases como “porque filmar esse 
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lugar?”, “é só morrer alguém na rua da minha casa que a TV 
vem filmar”, “nunca vi meu bairro bonito no jornal” mostra-
vam a visão dos alunos sobre essa iniciativa, assim como uma 
certa resistência a ela.

Na terceira semana, após a ambientação da pesquisa-
dora, da proposta de trabalho, dos equipamentos e técnicas, 
os alunos definiram em oficina qual seria o tema abordado 
no webdocumentário e o que seria necessário para realizá-lo. 
O principal resultado dessa fase foi o evidente envolvimento 
dos alunos com o projeto. Quebrou-se a barreira inibidora en-
tre eles e a câmera. Depois da fase inicial de aproximação e de-
finição de tema, iniciaram-se as produções, e as aulas práticas 
se tornaram rotina. Mais que conhecimento técnico, esse pro-
cesso serviu para que os alunos percebessem o outro através 
da câmera, fazendo emergir questões sociais sobre suas pró-
prias vidas. As duas últimas semanas serviram para finalizar 
pequenos detalhes que ficaram pendentes durante o processo 
de produção. Os alunos também aprenderam um pouco mais 
sobre como funciona a finalização/edição de um produto au-
diovisual. Ainda nesse período, ocorreu a estreia oficial para a 
comunidade. Esse evento serviu como uma espécie de encer-
ramento oficial do projeto na comunidade.

Vale ressaltar que mais do que um projeto que visa ser 
finalizado com a realização de um webdocumentário, o foco 
principal dessa iniciativa é o processo em si. Pensando nisso, o 
projeto visa estimular o cinema e a educação como ferramen-
tas que ampliam os possíveis horizontes educacionais, possi-
bilitando que a criança deixe de ser vista como mero receptor 
de informações, ou aquele que não tem voz, e passe a se reco-
nhecer e a ser reconhecida a partir da comunicação. Segundo 
Paulo Freire, “o homem não pode participar ativamente na 
história, na sociedade, na transformação da realidade, se não 
é auxiliado a tomar consciência da realidade e de sua própria 
capacidade para transformá-la” (FREIRE, 1980, p. 40).

Atualmente, o canal do projeto no youtube conta com 
aproximadamente 5.000 visualizações em seus vídeos, com 
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destaque para o filme “Minha Casa, Minha Janela”, que con-
centra a maior parte das visualizações do canal. É importan-
te observar que os filmes do projeto foram selecionados para 
uma série de festivais, mas ainda assim não equivalente à 
quantidade de acessos que os filmes tiveram na plataforma 
online e ao potencial de visualizações que eles ainda podem 
ter, sendo esse um local perene de distribuição.

Conclusão

Uma pergunta relativamente comum que escuto dos alu-
nos do projeto Janela Periférica, ou mesmo de outros projetos 
de cinema e educação nos quais ministrei aula, é: “Vamos fa-
zer um filme, mas quem vai assistir?”. Ou então: “Nosso filme 
não vai aparecer na TV. Por que vamos filmar?”. Assim, con-
cluí que pensar ações nesse âmbito, que utilizem a internet 
como fim, faz com que os participantes de projetos do gênero 
compreendam que com o advento da internet nós podemos 
sim ter voz e sermos vistos. Para isso é fundamental ter sen-
so crítico sobre o que acontece à nossa volta e pensar novos 
discursos narrativos a partir disso. Isso colabora para que as 
crianças formem um outro olhar em relação à mídia, pois “a 
educação para a mídia fornece os conhecimentos críticos e as 
ferramentas de reflexão que capacitam os públicos a se consti-
tuírem como cidadãos autônomos e racionais, permitindo-os 
fazer um uso informado dos meios de comunicacão” (ANDI, 
2011, p. 17). Com a democratização do acesso à informação, 
a internet se transformou em uma grande rede colaborativa, 
abrindo espaço de difusão para iniciativas comunicacionais 
como essa. Segundo Maia (2008), “ganhar voz na internet não 
depende necessariamente de privilégios financeiros, raciais 
ou geográficos, mas relaciona-se com a aquisição de capacida-
de discursiva” (p. 119).

Ou seja, conclui-se que cercar-se da capacidade discur-
siva dentro da internet só tem com o que contribuir para um 
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melhor retorno midiático mediante as causas sociais em de-
bate desde o começo das oficinas. Sob esse prisma, pensar em 
um veículo comunicacional que abranja um grande fluxo de 
mídias de maneira acessível e atraente – tanto para quem vê 
quanto para quem produz – é o caminho ideal em relação à 
melhor metodologia discursiva. Trata-se de um meio comu-
nicativo que dialoga com a proposta dessa iniciativa por ser 
plural, com dimensões de autonomia, cooperação, interativi-
dade, multiplicidade de conteúdos, narrativas mistas, e que, 
consequentemente, possui um forte potencial de construção 
da representação social, identitária e de desenvolvimento da 
criatividade e do senso crítico.
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Uma das formas 

de contar histórias

Antonio Pinheiro1

O mundo, apesar de 
redondo, tem muitas esquinas.  

(Caio Fernando Abreu)

Apresento aqui minha narrativa de como 
venho pensando os cotidianos escolares e a prati-
cateoriaprática das aulas de artes no fazer cinema 
(uso termos como espaçostempos, práticasteorias-
práticas, dentrofora, assim grafados, para mostrar 
as limitações que as dicotomias herdadas das ciên-
cias que se desenvolveram na modernidade têm 
significado para o que é necessário criar e com-
preender na sociedade contemporânea, em seus 
cotidianos. Além disso, com frequência pluraliza-
mos esses termos).

Sou professor de Artes Visuais da SEEDUC – 
Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 
com lotação no IESK – Instituto de Educação Sarah 
Kubitscheck, uma escola de curso normal e formação 

1  Professor de Artes da rede pública do Estado do Rio de 
Janeiro – SEEDUC e FAETC; mestre em Educação no Pro-
grama de Pós-graduação em Educação da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro; formado em Educação Artística 
com licenciatura em Artes Plásticas pela Faculdade Integra-
da Bennett, Rio de Janeiro, e pela Kungl. Konsthögskolan i 
Stockholm (Academia Real de Belas Artes de Estocolmo). 
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geral, situada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, no 
bairro de Campo Grande, e da Secretaria de Ciência e Tecno-
logia, rede FAETC – Fundação de Apoio a Escola Técnica, com 
minha lotação no ISERJ – Instituto Superior de Educação do 
Rio de Janeiro, situada na Praça da Bandeira, região metropo-
litana, atuando na formação geral e no ensino técnico. Ambas 
as secretarias fazem parte do sistema do Governo Estadual. 
É com essas duas instituições de ensino que estabeleço redes 
múltiplas e também complexas relações nos cotidianos escola-
res, faço a escolha de trazer a praticateoriaprática do Instituto 
de Educação Sarah Kubitscheck para essa nossa conversa.

Uma das tarefas da educação é se (re)pensar. Pois, nas 
redes educativas, as diferenças são tratadas cotidianamente, 
não só quanto a seus conteúdos, mas também quanto ao modo 
como se faz/é feita em suas práticas educativas.

Segundo Louro (1997), a escola, singular e genérica, 
concebida inicialmente para acolher alguns – mas não to-
dos –, foi, lentamente, sendo requisitada por aquelxs2 para 
xs quais havia sido negada. Os novos grupos foram trazen-
do transformações à instituição. Ela precisou ser diversa: 
organização, currículos, prédios, docentes, regulamentos, 
avaliações iriam, explícita ou implicitamente, “garantir” – e 
também produzir – as diferenças entre os seus ‘praticantes’. 
Nesse movimento, transformou-se em múltiplas e nos exigiu 
falar dela no plural: as escolas.

Os currículos oficiais são elaborados pelos órgãos go-
vernamentais, ou seja, fora das escolas, assim como os livros 
didáticos. Mas as múltiplas interações do aprendidoensina-
do exigem a ampliação do que é entendido como fontes de 
conhecimentos, bem como a discussão sobre os modos de 
lidar com os tantos cotidianos em que vivemos, nas relações 

2  O x é uma forma que o estudo queer, mais precisamente o queering pa-
radigms, usa para subverter a linguagem oficial grafada pela obrigato-
riedade dos artigos “o” e “a”. Tomo a liberdade de alterar as citações 
originais para adequá-las à escrita dos estudos do queering paradigms.
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que mantemos com todxs xs seus/suas praticantespensantes, 
indo além da repetição acrítica do instituído que o pensa-
mento hegemônico nos ensina, como princípios de regras 
(OLIVEIRA, 2012). 

Dentre tantas manifestações artísticas, faço a escolha 
pela poética da imagem animada, um fazer cinematográfico, 
um fazer artístico por meio do qual lançamos mão de toda 
uma parafernália tecnológica e de cultura virtual manipulada 
pelxs jovens. Uma câmera digital, um celular, uma webcam, 
imagens capturadas na internet se tornam ferramentas de in-
centivo para debates e reflexões.

Neste texto parto de duas premissas: a primeira é a de 
que falar de animação nos permite falar de cinema, e a segun-
da é a de que o processo de pedagogizar as aulas está em cons-
tante transformação, o que venho observando no muito que 
tenho de retorno dxs alunxs.

Desenvolver a prática fílmica de um desenho animado 
numa sala de aula com mais de quarenta alunos não é uma 
tarefa das mais fáceis, pois do ponto de vista material temos a 
exigência de artefatos tecnológicos como notebook, datashow, 
tripé, webcam e outros insumos necessário para a realização 
das aulas e da produção de uma animação. 

Aqui abro um parênteses, pois faço parte de um peque-
no mas ativo grupo de professores que investe no material ne-
cessário com recursos do próprio bolso, o que nos leva a traba-
lhar dentro de conceitos como o de “gambiarras!” e constantes 
“jeitinhos”, buscando soluções para problemas eventuais du-
rante o transcorrer das aulas. 

Durante o processo de aprendizagemensino, tenho dado 
ênfase a uma (re)educação do olhar, pois considero que é esse 
“novo” olhar que irá estabelecer outras significações, cons-
truindo uma poética entre o olhar e a imagem animada. As-
sim, nesse processo, no início de cada aula faço uma projeção 
a partir da seleção de uma produção fílmica de curtas de ani-
mação, que pode ser profissional, artesanal ou mesmo ama-
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dora, que forma um conjunto significativo das várias possi-
bilidades do fazer animação, passando por diversas técnicas, 
entre elas recorte, massinha, areia, linhas, objetos, pixilation 
etc. Essa seleção se dá através de pesquisas realizadas quer no 
Youtube, quer no Vimeo ou em outras plataformas, além da 
utilização de DvDs do Animamundi e de DvDs institucionais.

Então partimos para a confecção de aparelhos de ilusão 
de movimento como o taumatrópio, que é um brinquedo óp-
tico. Essas experimentações têm por objetivo levar xs alunxs a 
entender as questões de como as imagens são processadas em 
nossas retinas e assim compreender a teoria da persistência 
retiniana, que nos dá a sensação de movimento. Mesmo ainda 
não sendo um consenso, a essência dessa ilusão é explicada, 
assim como o Efeito PH. Também o folioscópio, que é a ani-
mação mais simples que podemos realizar, e o flip book, que é 
uma sequência de imagens ou desenhos combinados no livro. 
Ao virarmos as páginas do flip book rapidamente, vemos a ani-
mação e, dessa forma, passamos a ter a noção dos métodos 
da animação direta e por posições de chave, princípios bási-
cos e universais da animação, da angulação de câmera e dos 
storyboards, que são um esboço de imagens em sequência com 
o propósito de pré-visualizar o filme, ou seja, a animação. 

Esse processo é respaldado por uma parte teórica, a par-
tir da apresentação de um PPS (pranchas de Power Point) cujo 
objetivo é permitir axs alunxs conhecerem fatos e registros ao 
longo da história da humanidade em que identificamos a pre-
sença da arte do movimento. 

Desde os tempos dos caçadores e coletores, os humanos 
tentavam pintar nas cavernas representações dos animais em 
movimento, como as pinturas existentes nas cavernas de Alta-
mira, onde encontramos um bisão com oito patas numa clara 
representação de um animal em fuga; ou como nas imagens 
que decoravam o escudo de Aquiles, herói grego da Guerra 
de Tróia, cuja descrição literária é a de uma obra de arte visual 
em que um movimento giratório fazia os desenhos de seu es-
cudo darem a impressão de que estavam em movimento. 
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Essa busca pela representação do movimento também 
encontra-se presente nos hieróglifos egípcios com sequências 
de atividades humanas e nos vasos gregos que mostram as 
etapas dos movimentos dos atletas. Esses são outros exemplos 
apresentados axs alunxs.

Na Roma dos Césares e dos grandes circos, a animação 
foi utilizada na pintura das paredes das pistas de corrida de 
bigas. Os corredores podiam apreciar os desenhos, que for-
mavam uma sequência. O próprio Teatro Chinês de sombras, 
uma arte milenar, foi uma forma de trabalhar a animação. 
Mais tarde surgiu a lanterna mágica, utilizando um disposi-
tivo que consiste em fazer aparecer em tamanho ampliado, 
sobre uma parede branca ou tela estendida num lugar escuro, 
figuras pintadas em tamanho pequeno, em pedaços de vidro 
fino, com cores bem transparentes. São placas de vidro pin-
tadas para lanterna mágica, com movimento. Assim, busco 
apresentar axs alunxs o interesse dos seres humanos, desde 
os tempos da caverna, em representar figuras em movimento.

Finalmente, a distribuição das tarefas para o processo 
fílmico, no qual xs alunos ficaram responsabilizados pelo ro-
teiro, pelo storyboard, pela criação das personagens, pelos ce-
nários, pela pesquisa musical, pela animação e pela filmagem.

Em A língua do mundo, poetizar, fruir e conhecer arte, Mi-
rian Martins nos diz que “ensinar arte significa articular 
três campos conceituais: a criação-produção, a percepção
-análise e o conhecimento da produção artístico-estética da 
humanidade, compreendendo-a histórica e culturalmente” 
(MARTINS, 1998, p. 13). Esses três campos conceituais es-
tão presentes nos PCNs-Arte, respectivamente denominados 
produção, fruição e reflexão. 

Trazer essa prática fílmica para dentro da sala de aula re-
quer tempo que não se coaduna com o tempo da estrutura que 
a escola propõe ao trabalhar por bimestre e com a obrigatorie-
dade de suas avaliações bimestrais. Trabalhar com a animação 
exige um tempo diferente dessa lógica: essa proposta precisa, 
no mínimo, de dois ou até dois bimestres e meio para alcançar 
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um trabalho de boa qualidade, o que se pode atestar com o 
comentário de um aluno ao dizer: “Professor, é preciso ter pa-
ciência e calma para fazer uma animação”, deixando implícito 
que percebe existir um outro tempo para essa produção, o que 
implica que há magia nesse fazer.

Segundo Douglas, da turma 2006: “Achei coisas interes-
santes, tenho um grande amor por fotografia e as matérias 
passadas me acrescentaram mais conhecimento sobre o as-
sunto”. Kethlly, da turma 2003: “É bom ressaltar que apren-
demos técnicas introdutivas sobre animação e aulas práticas 
e teóricas”. O Thiago, da turma 2006: “Sempre quis aprender 
a fazer animação, achei bem legal, uma animação diferente 
e avançada, o ponto negativo é muito trabalhoso de se criar, 
mas isso não é muito problema para quem se dedicar”.

Pautei algumas ações no planejamento como temas para 
os roteiros das animações nas questões LGBTQ+ (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer e quem + che-
gar), os “anormais”, “inferiores”, “estranhos”, “impuros”, que 
precisam ser mantidos à distância, em seus “devidos” lugares 
(BAUMAN, 1998), buscando tecer as redes educativas que to-
dos nós formamos e que nos formam, com xs estudantes aí 
incluídos, é claro, com o conteúdo das Artes Visuais, e, com 
isso, trabalhando questões de cidadania, de modo belo, ético, 
político e estético. 

No nível pedagógico, é importante a existência cres-
cente dessas discussões nas escolas, em todos os seus níveis. 
É um tema contemporâneo de grande relevância e que está 
presente em nossos cotidianos, queiramos ou não. Esse tema 
está nas tantas redes de que participamos: nos diferentes 
meios de comunicação e informação que invadem as escolas 
e a grande maioria dos lares, por exemplo. Está espalhado 
pelas cidades: nas bancas de jornal, nas conversas nos trans-
portes coletivos etc. Mas, como argumenta Louro (1997), 
“não se trata de novos temas, mas de novas questões que 
hoje estão colocadas para a sociedade e que precisamos en-
frentar”. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, em 
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seu discurso de posse, quando de sua reeleição, disse, em 
discurso transmitido para muitos milhões de seres humanos: 
“Nossa jornada não estará completa até que nossos irmãos e 
irmãs gays sejam tratados como qualquer um perante a lei, 
porque se somos criados iguais, então o amor que atribuímos 
uns aos outros também deve ser igual”.

Vivenciar os projetos de identidade de gênero, de orien-
tação sexual e de combate às discriminações dentro das esco-
las quando essas questões estão ausentes dos discursos legiti-
mados pelos currículos oficiais não é nada fácil.

É, portanto, no meu entender, de suma importância tra-
zer essa discussão para as escolas, como possibilidade de tes-
situra de outras formas de compreender o mundo, para além 
dos limites da forma hegemônica normativa. Se concordar-
mos com Butler quando indica que “o gênero é culturalmen-
te constituído: consequentemente, não é o resultado causal 
do sexo, nem aparentemente fixo quanto o sexo” (BUTLER, 
2008, p. 24), nossas ações devem romper com os estereótipos 
no âmago dos processos em que são criados, transmitidos e 
reproduzidos: nas redes educativas cotidianas. Nesses movi-
mentos, ou nessa militância cotidiana, tenho aprendido mui-
to e concordo com Alves quando defende “que há modos de 
fazer e de criar conhecimentos e significações nos cotidianos, 
diferentes daquele aprendido na modernidade, especialmente 
com a ciência” (ALVES, 2010, p. 15). Dessa forma, segundo a 
autora, para poder estudar esses modos diferentes e variados 
de fazerpensar, nos quais se misturam agir, dizer, criar e lem-
brar, em um movimento que ela denomina práticateoriapráti-
ca, é preciso que nos dediquemos a questionar os caminhos já 
sabidos e a indicar a possibilidade de traçar novos caminhos. 

Entendo que, nos múltiplos processos educativos, den-
trofora das escolas, podemos encontrar uma das possibilidades 
de buscar uma discussão sobre o combate da lesbohomotrans-
fobia, o respeito às diferenças e o fazerpensar numa sociedade 
de direitos iguais. Segundo Nunes, “a resposta que Boaventu-
ra de Sousa Santos propõe para essas tensões e dilemas é a de 
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defender a igualdade sempre que a diferença gerar inferiori-
dade, e defender a diferença sempre que a igualdade implicar 
descaracterização” (NUNES apud SANTOS, 2003, p. 64).

Com tudo isso à volta, vou tecendo e criando as minhas 
aulas, com as turmas em torno das questões prementes de 
nossa cidadania e do respeito ao outro, encontrando, na maior 
parte das vezes, grande interesse e participação dxs alunxs. 
Para a elaboração do roteiro pelxs alunxs, trago uma seleção 
fílmica para provocar as conversas e material que possa con-
tribuir nas histórias – são documentários que trazem as ques-
tões LGBTQ+, outros que abordam a questão do machismo, 
do direito da mulher e questões raciais.

Depoimento do Yan, turma 2003: “Achei interessante, 
porque devemos aprender a respeitar e conviver com o direi-
to de cada um, porque somos todos iguais mas com concei-
tos diferentes, para mim homofobia é um negócio totalmente 
errado, devemos respeitar... A sexualidade cada um tem seu 
direito de escolher o que quer ser, homem, mulher, trans, lés-
bicas ou gays, cada um tem que ser livre e viver em paz”. A 
Fernanda, da mesma turma, completa: “Em minha opinião, 
foram ótimos para serem abordados, podemos refletir e levar 
para a vida como aprendizado. Esses temas são abordados 
em muitos lugares sim, com muitas críticas e opiniões, mas 
nunca com reflexões”.

É importante, nessas conversas, compreender que so-
mos todos diferentes. E, para isso, há que fazer um recorte na 
questão étnico-racial, falar do racismo, de como, ainda hoje, 
ele existe e é muito presente no Brasil e o quanto vem sendo 
abordado, falar da luta pela igualdade, falar das questões do 
feminismo, das questões da mulher no mercado de trabalho, 
da violência que sofre com seu corpo e do machismo. É preci-
so lembrar de como somos educados, dos nossos privilégios e 
de como vamos nos constituindo com as nossas histórias, com 
nossas verdades, com o que pensamos ser o certo e o errado, 
o que passamos a entender como o que chamamos de nossa 
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“moral”. Então, começamos a conversar sobre nossos desejos, 
sobre o direito de sermos o que queremos ser, sobre a socieda-
de e seu papel normatizador não só das questões homoafeti-
vas, de como xs héteros sofrem essa pressão de ter que crescer, 
casar e multiplicar ou as questões corporais dx magrx ou dx 
gordx. Partindo das questões de gênero, e deixando claro que 
não podemos enquadrar ou colocar em caixinhas as questões 
das sexualidades e dos desejos, é apresentada, então, a “sopa 
de letrinhas” na qual, a cada dia, novas letras são e serão agre-
gadas: LGBTQ+ xs intersex, xs assexuadxs. É um debate, ou 
melhor dizendo, é uma “conversa” que deixa muitos questio-
namentos e que faz repensar, para continuarmos conversando 
e agindo no encontro seguinte.

Dar visibilidade às sexualidades, em sua diversidade, é 
questão polêmica e marginal cuja discussão torna-se indis-
pensável para a adoção de modelos educacionais efetivamen-
te inclusivos, já que lida e aprofunda conteúdos geralmente 
omitidos nos currículos escolares, ainda marcados por valores 
heteronormativos. O que não se enquadrar dentro desses pa-
drões se constitui em tabu, por diferentes ordens, no e durante 
o processo de formação, que ainda se mantém tradicional. Não 
estamos tratando de novos temas, até porque “o amor que não 
ousa dizer o seu nome”, já na Antiguidade e durante a Idade 
Média, a relação entre indivíduos do mesmo sexo era repu-
diada pelo vocabulário teológico moral cristão. “Condenadxs 
ao silêncio histórico [...] eram não eliminadxs fisicamente, mas 
também da memória coletiva, não recebendo sequer um túmu-
lo” segundo Figari (2007, p. 61). Hoje, novas questões estão co-
locadas para a sociedade, e precisamos enfrentar a violência, 
o assédio, a discriminação, a exclusão, o preconceito e os as-
sassinatos pelas condições das orientações sexuais e de gênero, 
que vão na contramão de diretos dentro da nossa constituição 
e violam os Princípios de Yogyakarta, legislação internacional 
de Direitos Internacionais de Direitos Humanos em Relação à 
Orientação Sexual e Identidades de Gênero. 
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A arte pode constituir tessituras entre as origens dxs 
nossxs alunxs e sua participação no aprendizado, de for-
ma a criar um ambiente escolar enriquecedor para todxs xs 
alunxs. O ensino em artes em redes propicia utilizar as artes 
visuais em suas múltiplas representações imagéticas e em 
suas múltiplas estéticas. É um caminho interessante para 
alinhavar em um espaço micro como a sala de aula o pensar 
em fazer cinema, em se comunicar e em ser entendido tam-
bém como uma política no seu propósito estético, na rela-
ção da arte com a vida cotidiana, e assim perturbar certezas. 
Uma das grandes dificuldades encontra-se nas questões de 
ordem ética, moral e religiosa, pois a escola enquanto ins-
tituição conservadora perpetua preconceitos enraizados da 
nossa sociedade. 

A escola, com sua horda de gente a ser corrigida, utili-
za mecanismos de controle social semelhantes aos da igreja 
e da família numa ordem social predominantemente hetero-
normativa. Tenho consciência, pelo trabalho que venho desen-
volvendo, de que não posso esperar que as mudanças sejam 
efetivadas e implementadas somente por políticas públicas. 
É preciso ousar. E um dos principais dispositivos se chama 
currículo, que é uma invenção da modernidade. Penso o cur-
rículo como uma prática social educativa, como uma forma de 
intervir na realidade social mediante a educação, que precisa 
dar conta do respeito à diferença e do compromisso da escola 
com a promoção da justiça social.

Quando o tema é abordado nas aulas, uma das ques-
tões fundamentais é criar possibilidades de conversa com xs 
alunxs. É importante, nessa conversa, compreender que so-
mos todos diferentes – para isso há um recorte na aula. Na 
questão étnico-racial, falamos do racismo, e não há como fu-
gir das questões do feminismo. Louise Bourgeois, escultora 
francesa, disse: “Tenho o privilégio de ser capaz de entrar em 
encantamento, de entrar nessa terra muito árida onde você 
provavelmente encontrará seu direito à vida”.  
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O que vem muito me questionando é a pergunta: o que 
planejar para as aulas de Artes? Uma coisa eu sei: é não mo-
delar o mundo em receitas. E o que eu sei é: vamos fazer um 
monte de arte. 

Pela possibilidade que oferecem de esconder ricos 
silêncios e desfiar histórias sem palavras, ou antes 
por sua capacidade de criar em toda a parte ade-
gas e celeiros, mas legendas (lendas) locais (legen-
da: aquilo que se deve ler, mas também aquilo que 
se pode ler) permitem saídas, meios de sair e de 
entrar e, portando, espaços de habilidades (CER-
TEAU, 2009).

E vem sempre aquela pergunta: “Professor, o que isso 
tem a ver com as aulas de artes?”. Esse questionamento não 
deve ser entendido como uma “falta de educação” ou de “res-
peito”, e sim como uma pergunta cuja resposta carrega aquilo 
que terá que ser tratado, pensado, ouvido de outra forma. Essa 
pergunta parte de um grupo de atores sociais que compõem 
os cotidianos escolares, onde são produzidos uma cultura de 
heteronormatividade, e que entendem que o espaço escolar é 
somente para produção legitimada de conhecimentos cientí-
ficos, esquecendo das redes que circulam opiniões, modos de 
vidas, e não só os conhecimentos científicos. Trago essa dis-
cussão para a escola, como possibilidade de tessitura. 

A tessitura, segundo Nilda Alves, é a noção que nos 
permite entender o processo no qual ocorre a criação do co-
nhecimento no cotidiano. Esse processo apresenta-se funda-
mentado na metáfora da rede e surge em superação ao pen-
samento científico moderno. Este, utilizando a metáfora da 
árvore, entende que a construção do conhecimento obedece a 
determinados trajetos marcados por processos amplos como a 
seleção, a hierarquização, a disciplinarização, a normatização 
e a grupalização. O que isso tem a ver com as aulas de arte? 
Remete não ao trabalho com a experimentação em animação, 
imagens e vídeo, mas sim ao tema que é falar/conversar sobre 
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Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, In-
tersex e Assexuados e quem mais chegar.

Trago aqui alguma das produções audiovisuais feitas 
pelxs alunxs, nas quais é possível observar que há uma vonta-
de de contar uma história. Os recortes foram feitos dentro do 
eixo norteador do tema, e como as questões da mulher na so-
ciedade e a questão racial ficaram latentes nas conversas, esses 
assuntos também entraram nos recortes do tema.

Uma história real – https://youtu.be/GYiqFPGaoy4 
É Preto – https://youtu.be/F4KkajtIepU 
Não é não – https://youtu.be/AetDcT7CF5k  
O diário – https://youtu.be/CxFh0a1KNVI 
Priscilla Avylla – https://youtu.be/0h6io_7Ja3Q 
Sou drag – https://youtu.be/r8B6_a5QZ9c

Precisamos compreender que vivemos todos dentro-
fora das escolas e que o que é aprendidoensinado nas tantas 
redes de conhecimentos e significações em que vivemos 
entra em todos os contextos, porque está encarnado em 
nós. Uma das tarefas da educação é se repensar. Em suas 
possibilidades, o trabalho tem contribuído para refletirmos 
sobre a naturalização das ações preconceituosas que vive-
mos em nossas práticas cotidianas dentrofora da escola, em 
muitas das quais nem nos apercebemos agindo, justamente 
por já estarem naturalizadas. Esse processo conduz à nega-
ção do outro, de suas escolhas, oprimindo-o, dominando-o, 
estigmatizando-o.

Nas redes educativas e nos cotidianos escolares, travo 
inúmeras conversas nas quais insisto em defender que é ne-
cessário mostrar que a vida deve ser vivida por todxs, como 
e com toda a sua pluralidade, e que não devemos aceitar 
uma única e exata descrição para viver, apesar de reconhe-
cer que existe sim um ponto (de mais de uma partida) que 
se pode dizer em comum, que é o desejo de todxs de buscar 
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ser feliz e que essa felicidade pode ser encontrada de dife-
rentes maneiras, sendo todas elas importantes para que se 
cumpra a missão de nos tornarmos felizes e humanos ante 
o mundo e as demais pessoas. Para isso serve o saber: para 
nos tornar livres e felizes, cuidando cada um de si, mas ao 
mesmo tempo de todos.
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A Videoarte na escola: 

Você é idiota?

Greice Cohn1

Este trabalho traz uma reflexão sobre a pedago-
gia da videoarte – tanto na perspectiva da recepção 
como na de produção – a partir de uma experiência 
de ensino-aprendizagem da arte no ensino médio 
do Colégio Pedro II, na qual os estudantes entraram 
em contato com obras contemporâneas e partiram, 
posteriormente, para um trabalho autoral de criação 
e experimentação poética com as imagens em movi-
mento. Iniciei minha pesquisa sobre o encontro das 
imagens em movimento com a escola na ocasião do 
mestrado, no qual desenvolvi a pesquisa “O Cons-
trutivismo da montagem godardiana e da videoins-
talação: uma investigação teórico-prática para o en-
sino da arte”.2 Busquei, então, referências em obras 
exemplares do cinema e da videoinstalação – a vi-
deoarte se mostrava como o ponto de encontro entre 
os dois universos teóricos e artísticos nos quais eu 
buscava formação: a arte contemporânea e o cine-
ma – para a elaboração de materiais educativos em 
vídeo destinados ao ensino da arte. Inspirei-me no 

1  Professora titular de Artes Visuais/Campus Centro – Colé-
gio Pedro II.

2  Cohn, 2004. 195 f. Dissertação desenvolvida no Programa 
de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional nas Ciências 
da Saúde, NUTES/UFRJ, Rio de Janeiro, e orientada pela 
prof.a dra. Anita Leandro.
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construtivismo dos métodos de montagem utilizados por Jean
-Luc Godard na série História(s) do Cinema, assim como em três 
videoinstalações contemporâneas – Caixa Número 4 (Bruno de 
Carvalho, 2003), Tutti Veneziani (Dias & Riedweg, 1999), Turbu-
lent (Shirin Neshat, 1998) –, com o objetivo de produzir mate-
riais educativos que partissem das próprias imagens e de sua 
pedagogia, para propiciar uma apreensão ativa e pensante 
por parte dos estudantes. 

Caminhei no sentido contrário ao da maioria dos ma-
teriais disponíveis em vídeo na época – nos quais predomi-
navam a prevalência do discurso, a subordinação das ima-
gens a um conteúdo prévio e autoritariamente estabelecido 
e a sua consequente relegação a uma função ilustrativa – e 
concentrei-me no método de montagem proposto por Go-
dard, que, ao fazer do cinema uma forma que pensa, trans-
forma definitivamente o cinema em espaço de aprendizagem 
(LEANDRO, 2001). Ao mesmo tempo, busquei subsídios nas 
propostas poético-estéticas das videoinstalações, que pro-
vocam no espectador uma apreensão ativa e construtivista 
(COHN, 2016). 

No âmbito do mestrado, deu-se, portanto, uma mu-
dança paradigmática na minha trajetória profissional. Ali 
ficou claro para mim que as próprias imagens são portado-
ras de uma pedagogia, devendo partir, portanto, do contato 
com elas qualquer proposta de ensino-aprendizagem no en-
sino da arte. Sendo conteúdo e forma inseparáveis na arte, se 
quisermos aprender e ensinar com as imagens, não podemos 
negligenciar sua potência enunciativa, abordando-as apenas 
de maneira representativa e minimizando sua forma e suas 
relações com os contextos. Tanto a escolha das imagens a se-
rem abordadas como a maneira de abordá-las trazem ensi-
namentos. Isso significa que para uma imagem justificar sua 
inserção num contexto de aprendizagem ela deve ser capaz 
de provocar um questionamento ao mesmo tempo ético e es-
tético, como bem ressalta Leandro (2001, p. 32). Essa tomada 
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de consciência operou como um divisor de águas no meu 
entendimento sobre o ensino da arte, me dando subsídios 
para repensar minhas práticas. 

Na pesquisa de doutorado,3 avancei na investigação ini-
ciada no mestrado, mas sob outro ponto de vista. Apesar de 
continuar no campo das imagens em movimento e da edu-
cação, diferentemente da primeira pesquisa (quando busquei 
referências no cinema e nas artes para o desenvolvimento de 
materiais educativos), meu objetivo então foi investigar as 
possibilidades pedagógicas da própria arte a partir da análise 
de obras videográficas e do encontro dos estudantes com elas. 
Não pretendi mais realizar vídeos educativos para interme-
diar as relações entre escola e arte, mas investigar a introdu-
ção da própria arte na escola, especificamente da videoarte, 
por acreditar que ela própria traz ensinamentos que merecem 
ser estudados. Perguntei-me, então: o que a videoarte tem a 
ensinar aos jovens estudantes de arte? Como ela opera trans-
formações nos seus modos perceptivos das imagens e do mun-
do? O que ela provoca no processo de ensino-aprendizagem 
da arte e na formação dos alunos? Há na videoarte ensina-
mentos? Pretendi, ao longo da tese de doutorado, responder 
a essas perguntas, partindo da hipótese de que a videoarte é 
pedagógica, por possibilitar e provocar olhares diferenciados 
que resultam em novas formas de percepção e entendimento 
da arte e do mundo. 

A videoarte é um campo que hibridiza cinema e arte, 
imagens em movimento e estáticas, imagens documentais e 
ficcionais, sons, mídias diversas e modos espectatoriais varia-
dos. Um campo híbrido por natureza que, apesar de se afir-
mar cada vez mais nos espaços expositivos museais, ainda 
frequenta timidamente o universo escolar, mais afeito a abor-

3  Pedagogias da videoarte: a experiência do encontro de estudantes do Colé-
gio Pedro II com obras contemporâneas. 2016. 395 f. Tese desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, em 2016.
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dar as imagens estáticas ou o cinema. Procurei entender nessa 
pesquisa o que poderíamos chamar de uma pedagogia da vi-
deoarte, tanto a partir da análise de obras – Funk Staden (2007) 
e O espelho e a tarde (2012), de Dias & Riedweg (Rio de Janeiro, 
1964, e Suiça, 1955); Bang (2012), de Ana Vitória Mussi (Santa 
Catarina, 1943); La Piñata (2003), de Teresa Serrano (México, 
1936); Art is beautiful, artist must be beautiful (1975), de Mari-
na Abramovic (Sérvia, 1946); Je vous salue, Sarajevo (1993), de 
Jean-Luc Godard (Paris, 1930); Rua de mão dupla (2004), de Cao 
Guimarães (Belo Horizonte, 1965), entre outras – como de sua 
recepção por estudantes do ensino médio, que se torna visível 
nos depoimentos e nas produções artísticas dos mesmos. 

Para construir um conceito de pedagogia da videoarte 
dialoguei com algumas questões teóricas que fundamentam 
tanto as minhas práticas de ensino-aprendizagem da arte 
como os caminhos metodológicos dessa investigação, apro-
ximando filósofos, artistas, cineastas, arte-educadores, histo-
riadores, pesquisadores e teóricos da arte, da educação e do 
cinema. Meu objetivo era investigar a(s) pedagogia(s) que os 
deslocamentos implicados na videoarte (espaciais, estéticos, 
temporais e políticos) inscrevem no ensino da arte, tanto nos 
modos de apresentação das obras como de recepção, uma vez 
que se observam também em seus espectadores movimentos 
cognitivos, conceituais e políticos a partir desse contato. Notei, 
ao longo da pesquisa, que a aproximação da videoarte com a 
escola estimula e convoca, no próprio processo de apreensão 
e fruição das obras, um comportamento diferenciado nos es-
tudantes, que alguns chamariam de “emancipado” (RANCIÈ-
RE, 2010), ou seja, um comportamento ativo, participativo, 
crítico e sensível capaz de deslocar os espectadores/alunos da 
habitual posição de meros consumidores de imagens para a 
de construtores de sentidos.

A primeira questão teórica com a qual trabalhei foi a da 
pedagogia da imagem, tal qual abordada por Gilles Deleuze 
(1984), Geneviève Jacquinot (2012), Anita Leandro (2001) e ci-
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neastas como Alain Bergala (2008), Serge Daney (2007) e Jean
-Luc Godard (1989) – e com o de “arte como experiência”, tal 
qual propõe John Dewey (2010). Aproximei esses conceitos do 
pensamento rancieriano sobre a “igualdade das inteligências” 
e a “emancipação intelectual” (RANCIÈRE, 2002; 2010; 2012) 
para mostrar que a pedagogia da arte emerge da condição da 
imagem como presença e como experiência, condição essa que 
pode ser potencializada pelo educador, aquele que prefere 
propor, problematizar, incentivar e acompanhar o estudante 
no encontro com a arte, mas que, assim como a própria arte, 
não tem intenção de conduzir.

A segunda questão teórica com a qual trabalhei foi a 
de deslocamento, e recorri, então, a um artista embreante 
(CAUQUELIN, 2005). Ao deslocar os objetos de seu habi-
tat funcional e transpô-los para o espaço da arte, Duchamp 
transforma e desestabiliza suas relações com o espectador, 
provocando neste um novo olhar que ressignifica os objetos, 
agora transmutados de objetos utilitários para simbólicos 
e poéticos, resultando também numa atitude de resistência 
diante das instituições de arte. Ao deslocar o centro do fazer 
artístico das mãos para o cérebro, Duchamp e seus ready-ma-
des subtraíam a existência física do objeto em favor do ato de 
escolha, propondo que a obra fosse o gesto, e não o objeto 
(FARIAS, 1999, p. 49). Provocando o espectador, o gesto de 
deslocar implica uma mudança de ponto de vista e na cons-
trução de sentidos.

A terceira questão fundamentadora foi o conceito de arte 
como experiência, de John Dewey. O filósofo reflete sobre a 
experiência estética e defende que ali há integração entre cor-
po e mente e um caráter processual, pois uma experiência ple-
namente realizada é o resultado da interação entre organismo 
e meio. Para Dewey (2010, p. 139), “em toda experiência in-
tegral existe forma, porque existe organização dinâmica, que 
leva tempo para ser completada, por ser um crescimento. Há 
início, desenvolvimento, consumação na experiência estética”.
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A quarta questão teórica em que me baseei, princípio 
fundamental para o ensino da arte, é a íntima relação entre a 
recepção e a produção na pedagogia da criação. Esse concei-
to fundamenta tanto a “Abordagem triangular”, de Ana Mae 
Barbosa (2007; 2010), como a “Hipótese-cinema”, de Alain 
Bergala (2008), propostas de ensino-aprendizagem em que o 
fazer se articula com o ver. Ao pôr em diálogo os trabalhos dos 
artistas e dos alunos, analisei os dois processos, de recepção e 
de produção, ao mesmo tempo. Confirmando essa implicação 
e interdependência, Dewey lamenta que na língua inglesa não 
haja um único termo que designe o conjunto dos dois proces-
sos – “o artístico” e “o estético” (2010, p. 126), que se referem, 
respectivamente, ao fazer e à percepção.

A quinta questão teórica trabalhada baseia-se nos estu-
dos de Rancière O Mestre ignorante (2002) e O Espectador eman-
cipado (2010), em que o autor reflete sobre o poder comum da 
igualdade das inteligências, emancipando tanto os estudantes 
como os espectadores. Para o filósofo, “emancipação” signi-
fica o desmantelamento da hierarquia implícita na imposi-
ção de uma fronteira entre os que agem e os que veem, entre 
indivíduos e membros de um corpo coletivo, seja esse corpo 
formado por estudantes numa escola ou por espectadores em 
uma galeria de arte. O filósofo defende o poder que cada pes-
soa tem de traduzir à sua maneira o que percebe, pois, “no 
âmbito da lógica da emancipação existe sempre, entre o mes-
tre ignorante e o aprendiz emancipado, uma terceira coisa, 
algo que é estranho tanto a um como ao outro e a que ambos 
podem remeter-se” (RANCIÈRE, 2010, p. 24). No ensino da 
arte, essa terceira coisa é a própria arte e o espaço poético que 
ali se engendra, nas imagens e em suas manifestações. Tanto 
na proposta de Bergala como na de Barbosa, essa “terceira coi-
sa” assume protagonismo, é dela, da imagem, que partem os 
diálogos desierarquizados entre professor e alunos. 

A sexta questão se apoia na ideia de “Museu imaginá-
rio”, desenvolvida por André Malraux (2011), ao pensar sobre 
as transformações trazidas ao imaginário moderno pelo acesso 
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às obras literárias com reproduções fotográficas de obras artís-
ticas. O museu imaginário de Malraux se refere a um espaço 
virtual mais amplo, onde as obras vistas no museu geográfico 
dialogam com as que habitam o acervo memorial do espec-
tador, dos artistas e dos historiadores. Essa noção está muito 
presente no ensino da arte, pois um acervo artístico se forma, 
ano após ano, na memória visual e afetiva dos estudantes. O 
acontecimento artístico se revela, então, como reativação de 
outras irrupções anteriores, pois as obras de arte sempre re-
metem a outras obras, assim como os exercícios artísticos dos 
estudantes sempre reverberam formas vistas. 

Essas são as principais questões teóricas que deram supor-
te para a pesquisa e seus processos metodológicos, assim como 
para as práticas de ensino-aprendizagem da arte que compõem 
seu corpus empírico. Analisei obras de artistas, sua recepção pe-
los estudantes do ensino médio e as produções dos alunos de 
forma não hierarquizada, partindo do princípio de que ambas 
as produções são manifestações estéticas e discursivas que se 
mostram irrupções que constroem novas realidades.

Para analisar a pedagogia das obras, estabeleci cinco opera-
ções ou “entradas” que, a meu ver, estão fortemente relacionadas 
à provocação de um espectador desperto e pensante, relaciona-
das, portanto, às pedagogias, aos ensinamentos. São elas: 

1 – a montagem (junção e articulação entre imagens/sons); 
2 – a espacialização das obras (e a participação do espec-

tador no espaço instalativo); 
3 – a performatividade e o encontro entre os corpos (de 

quem filma, de quem é filmado e do espectador); 
4 – o ponto de vista na fabricação das imagens; 
5 – a estética da incompletude (e a não conclusividade 

narrativa). 

Identifiquei em cada uma delas “promessas de maior li-
berdade e maior responsabilidade dos sujeitos/espectadores, 
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pela intensificação das experiências subjetivas (o encontro ar-
tístico como crise) e pelo desenvolvimento de uma consciência 
crítica” (COMOLLI, 2008, p. 28). Essas noções (e não outras) 
me permitiram aprofundar o problema central da pesquisa: a 
relação do espectador com a imagem, a ideia de pedagogia da 
imagem. Na videoarte, essas cinco operações ou entradas são 
escolhas feitas pelos artistas tendo como alvo o espectador, 
trazendo, cada uma, uma pedagogia.

Analisei 15 obras de artistas (vistas pelos estudantes em 
exposições e/ou em sala de aula, nos cursos de 2012 e 2013) a 
partir da incidência das operações mencionadas, sua recep-
ção (documentos escritos – em provas e questionários – e em 
vídeo, gerados pelo aluno/espectador) e as produções dos es-
tudantes, também a partir das cinco operações estabelecidas. 
Dos 53 trabalhos desse conjunto, foram examinados detalha-
damente 14. A partir dessas análises, ousei responder às per-
guntas levantadas pela hipótese.

Os resultados dessa investigação revelaram que perpas-
sam o encontro com a videoarte alguns deslocamentos, de or-
dem estética (pelos alargamentos perceptivos e sensíveis pro-
porcionados pelo ver e o fazer arte), espacial (no trânsito entre 
o espaço escolar e os espaços da arte, e também no processo de 
apreensão das videoinstalações), temporal (pela ativação de 
memórias e associações, que evoca experiências pregressas), 
cognitiva (pela aquisição de conhecimentos e pelo exercício 
intelectual e sensível vivenciado no encontro com as obras), 
política (pela intensificação que esse encontro proporciona nas 
relações dos estudantes com a arte, com a escola, com o mun-
do à sua volta, e pela contribuição para uma atitude discente 
crítica e ativa dentro da escola) e emocional (pelos aspectos 
afetivos e psicológicos implicados nessa experiência de ver e 
fazer arte, no enfrentamento e na superação de dificuldades). 
Os resultados nos mostraram também que esses deslocamen-
tos se engendram nas próprias operações estéticas das obras.4

4  Ver em Cohn, 2016, p. 354-355.
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É importante salientar que nessa investigação não anali-
sei as provocações que a videoarte faz ao público generaliza-
do dos espaços museais, mas seu encontro com os estudantes 
de arte do ensino básico de uma escola pública. Ao identi-
ficar as pedagogias da videoarte, verifiquei que essa é uma 
expressão artística que solicita a seu espectador uma atitude 
cognitiva plena, em que corpo, mente, emoção, pensamento e 
ação caminham juntos. Pretendi com essa teorização – e com o 
testemunho que ela traz sobre o ensino da arte no Colégio Pe-
dro II – mostrar que a videoarte é um acontecimento artístico/
pedagógico que pode trazer contribuições para os processos 
de ensino-aprendizagem que se baseiam na arte como expe-
riência, nas escolas.

Após o término da pesquisa, ao longo dos anos 2016 e 
2017, observando novas produções (de novos estudantes) e 
seus diálogos com obras artísticas vistas, percebo que a vi-
deoarte se mantém como escolha frequente na produção plás-
tica dos estudantes, mas também o grafite, a performance e as 
instalações. Nesses trabalhos, a participação do espectador é 
intensamente convocada – seja pela intervenção que se realiza 
no espaço físico e na convocação do corpo ou pela ativação de 
um espaço temporal –, e a experimentação e a interpenetração 
entre linguagens (sons, imagens, corpo e materiais diversos) 
estão muito presentes. Permanece evidente também a relação 
estreita entre as obras vistas e a produção plástica dos estu-
dantes, confirmando os princípios teóricos estudados. 

Destaco aqui a videoinstalação Você é idiota?, realizada 
no ano letivo de 2017, que mostra como a experiência poética 
perfaz o percurso da recepção à produção plástica, confirman-
do a potência pedagógica do encontro com a arte contempo-
rânea. As turmas do primeiro semestre de 2017 visitaram a 
exposição Utupya, do coletivo Opavivará, na galeria A Gen-
til Carioca, onde encontraram obras instalativas e interati-
vas. Esses estudantes assistiram também, em sala de aula, à 
videoinstalação Bang, de Ana Vitória Mussi; ao filme Je vous 
salue, Sarajevo, de Jean-Luc Godard; e a Funk Staden, de Dias 
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& Riedweg, e foram também aconselhados a ver – sozinhos, 
como atividade extraclasse – a exposição do artista Nam June 
Paik no Oi Futuro, que trazia obras do pioneiro da videoarte, 
entre objetos, instalações e vídeos. 

Filha do casamento da instalação com a videoarte, fa-
zendo uso das imagens em movimento na construção de uma 
obra, a videoinstalação propõe algumas mudanças na postura 
do espectador, que passa a transitar entre as formas de apre-
ciação da obra visual e do espetáculo. O museu é, tradicional-
mente, o lugar do imóvel, e para vê-lo é preciso se mover; já 
o teatro, a televisão e o cinema são lugares do móvel, onde os 
espectadores ficam parados para ver e ouvir. As instalações 
de vídeo propõem ao espectador as duas atitudes, simulta-
neamente. Ao mesmo tempo que elas mostram imagens em 
movimento, exigindo tempo de observação por parte do es-
pectador, também o colocam em movimento, ao ocupar o 
espaço tridimensionalmente, convidando-o a ser ativo no di-
recionamento do olhar e na relação estabelecida com o am-
biente (JANUS, 1985). Assim, além de sugerir uma ação física, 
a videoinstalação possibilita uma postura ativa e participante 
ao espectador também por atuar no seu universo perceptivo 
e nele encorajar uma atitude de construtor de conceitos. Se o 
cinema é encadeamento de imagens, na qual uma sucede e 
substitui a outra, a videoinstalação subverte essa substituição 
e recupera, de certa forma, a imanência da pintura e a tridi-
mensionalidade da escultura.5 

Você é idiota? é uma videoinstalação com quatro proje-
ções realizada por Brunna dos Santos Pinto, Gabriela de Paiva 
Ferreira e Gustavo Santos Gonçalves, únicos alunos que vi-
sitaram, além da exposição UTUPYA, a mostra de Nam June 
Paik. Todos os trabalhos finais desse curso partiram da provo-

5  Livre tradução da autora de extrato de conferência de Philippe-Allain 
Michaud sobre a obra de Mark Lewis e suas relações com as obras ins-
talativas contemporâneas (Projections et débat autour d’oeuvres de Mark 
Lewis), no âmbito do evento Animations, Carte Blanche à Mark Lewis et 
Laura Mulvey. Paris: Museu do Louvre, 23 de novembro de 2014.
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cação: “O que você gostaria de dizer para o mundo hoje?”, e 
os alunos tinham a liberdade de escolha da modalidade artís-
tica na qual o desenvolveriam. As tensões vivenciadas pelos 
estudantes diante do modelo de ensino-aprendizagem pre-
dominante na escola e seus modos avaliativos motivaram o 
conceito abordado pelos autores de Você é idiota?, que, segun-
do os próprios autores, questiona a responsabilização do es-
tudante pelo seu fracasso escolar. Nessa instalação, as quatro 
imagens eram projetadas, duas a duas, em paredes opostas, 
numa sala vazia e escura, com cerca de 20m2, envolvendo os 
espectadores. O grupo/criador se empenhou na elaboração do 
conceito, na captura e na escolha e edição das imagens, que 
foram gravadas, em sua maioria, nas aulas das diversas dis-
ciplinas, na própria escola (algumas imagens, porém, foram 
apropriadas de telecursos da internet). As imagens das aulas 
eram apresentadas de forma acelerada e simultânea (mas não 
as mesmas) nas quatro projeções. Sobrepondo-se ao efeito de 
aceleração e distorção sonora, uma voz off ordenava, repeti-
tivamente, dizeres como: “Estuda! estuda! estuda!”, “deixa 
de ser preguiçoso”, “menino burro!”, enquanto as imagens 
mostravam uma mão escrevendo frases também repetitivas 
em folhas de caderno. Após um tempo de imersão no frenesi 
imagético – imagens das aulas, de cadernos e de livros – e 
sonoro, os espectadores se deparavam, nas quatro telas, com 
imagens de gráficos de eletrocardiogramas acompanhadas 
pelo som dos ruídos intermitentes e estridentes desses apa-
relhos hospitalares. Instantes depois, gráficos e ruídos se es-
tabilizavam, sugerindo a ausência de batimentos cardíacos. 
Então, tudo se iniciava de novo, num looping operacional que 
opera como uma metáfora do próprio movimento cíclico da 
rotina escolar, em seu eterno recomeçar.

O trabalho trazia, em sua própria forma, uma forte crí-
tica à pressão que os estudantes sentem no sistema de ensino 
vigente, seja em consequência do ritmo de ensino-aprendiza-
gem (trabalhado esteticamente nos vídeos), do acúmulo de 



A VideoArte nA escolA

134

disciplinas (que se expressa na quantidade, na justaposição e 
na velocidade das imagens), da diretividade da transmissão 
do saber ou, ainda, da responsabilização pelo fracasso escolar 
(evidenciada no título e na diretividade das falas em off). 

Analisando os diálogos entre essa videoinstalação e as 
obras artísticas vistas nesse curso, identifico algumas relações 
ou referências. Destaco a videoinstalação Bang, de Ana Vitória 
Mussi, e as obras de Nam June Paik. Vejamos. Assim como Você 
é idiota?, Bang se apresenta em quatro imagens, envolvendo o 
espectador e obrigando-o a construir sua própria montagem, 
uma vez que ele tem que optar continuamente para onde vai 
olhar. Na obra de Mussi, as imagens, em preto e branco, fo-
ram todas fotografadas de uma tela de televisão e apresentam 
imagens de filmes6 de guerra ficcionais e documentários, além 
de situações reais de conflitos7 urbanos em favelas cariocas. 
Enquanto as imagens se desenrolam, ouve-se a música Bang 
Bang – My Baby Shot Me Down,8 na voz suave de Nancy Sina-
tra. Nessa articulação, Mussi faz uma delicada reflexão sobre 
a espetacularização da violência e, ao trabalhar “um aparelho 
eletrônico no seu vir-a-ser fotográfico, linguagem do tempo 
da luz” (HERKENHOFF, 1982), deixa claro que sua investiga-
ção é sobre os modos de exposição e visibilidade da guerra, e 
não sobre a guerra em si. 

As instalações de vídeos de Nam June Paik articulam 
imagens eletrônicas e objetos no espaço, subvertendo as fun-
ções dos aparelhos em suas composições imagéticas e sonoras. 

6  Olympia, Leni Riefenstahl (Alemanha, 1938); O triufo da vontade, Leni 
Riefenstahl (Alemanha, 1935); Pearl Harbor, Michael Bay (EUA, 2001); 
Tora! Tora! Tora!, Richard Fleischer, Kinji Fukasaku e Toshio Masuda 
(EUA/Japão, 1970); O mais longo dos dias, Darryl F. Zanuck, Ken An-
nakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki (EUA, 1962); O choque final, do-
cumentário coleção Guerras: Segunda Guerra Mundial – CC&C Louis 
Vaudeville apresenta; Raposa do deserto, Henry Hathaway (EUA, 1951).

7  Frames UPP Complexo do Alemão – imagens cedidas pela Globo Co-
municações e Participações S.A.

8  Do CD Tarantino Experience, Music from and inspired by his films.
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Nas obras de Paik há um convite à decifração de sentidos, um 
estranhamento diante do qual o espectador é convidado a ter 
uma atitude ativa e reflexiva. As imagens não se apresentam 
ali de forma ilustrativa, mas plástica, com humor ou ironia, 
sendo elas próprias o conteúdo abordado. Tanto as obras de 
Paik como a instalação de Mussi não apresentam histórias 
conclusivas, mas situações que permanecem em suspensão na 
mente do espectador – suspensão intensificada também pela 
repetição do modo apresentativo, em looping. 

Você é idiota? suscitou debates acirrados entre professo-
res, alunos, funcionários e membros da direção, e foi muito vi-
sitada, possivelmente, por sua potência poética e evocativa.9 
Estudantes de vários níveis do ensino fundamental e médio 
faziam fila para assistir a esse trabalho e saíam comentando 
efusivamente sobre o material visto.

Interessa aqui observar como a experiência poética per-
faz tanto o momento de encontro – de recepção – como o de 
produção artística, sendo uma vivência totalmente imbrica-
da na outra. A videoinstalação Você é idiota? traz perguntas 
– não apenas em seu título –, questionamentos que envolvem 
o espectador pelas próprias abordagens espaço-temporais e 
na forma como as imagens/sons são apresentados. Essa vi-
deoinstalação deixa espaço para seus espectadores refletirem 
por si próprios, ao não apresentar uma narrativa conclusiva 
ou explicativa. Os autores do trabalho relataram terem sido 
fortemente afetados pelas obras vistas e, ao mesmo tempo, te-
rem se baseado em suas próprias experiências de vida e em 
seus contextos sociais nesse processo de criação. Eles foram 
afetados e se apropriaram de recursos formais das obras dos 
artistas, exploraram outros – de acordo com seus próprios re-
cursos e ideias – e articularam a ambos suas experiências so-

9  Além de ser apresentada no Encontro de Educadores Audiovisuais 
(UFF/2017), essa videoinstalação foi mostrada na festa de encerramento 
do ano letivo de 2017, da Faculdade de Educação da UFRJ, e aos profes-
sores do CAp/UFRJ, em sua aula inaugural de 2018, ambas a convite de 
suas direções.
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cioeducativas. Como resultado, Você é idiota? se mostra uma 
experimentação conceitual e poética perpassada por uma ati-
tude investigativa crítica e emancipada – desde o processo de 
recepção até o de produção artística –, e nos permite pensar o 
ensino da arte como espaço pedagógico e poético.
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Nossa história pelo mundo: 

a construção de um 

filme-carta no 5o ano 

do ensino fundamental

Maria Elizabeth Batista Moura Diniz1 

Se o encontro com o cinema 
como arte não ocorrer na escola,  

há muitas crianças para as quais ele corre 
o risco de não ocorrer em lugar nenhum 

(BERGALA, 2008, p. 33). 

Introdução

O presente trabalho foi um projeto desenvol-
vido numa instituição de ensino pública federal 
de educação básica localizada na cidade do Rio de 
Janeiro. A proposta intitulada Nossa história pelo 
mundo2 teve como objetivo produzir um filme-carta 
inspirado no vídeo-carta “As crianças Ikpeng para 
o mundo”,3 produzido por cineastas do povo indí-
gena Ikpeng, em que as crianças são protagonistas. 

1  Professora dos anos iniciais do ensino fundamen-
tal do Colégio Pedro II. Lattes: <http://lattes.cnpq.
br/2984432298868944>.

2 Filme disponível no Youtube. Link: https://youtu.be/
OQPS_2Bf9a0

3  Filme disponível no Youtube. Link: https://youtu.be/28r1c-
j0xwEs. 
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O vídeo conta como vivem essas crianças indígenas, sua cul-
tura e hábitos. O mesmo foi feito pela turma de 26 estudantes 
do 5o ano do ensino fundamental do Colégio Pedro II, produ-
zindo o filme-carta Nossa história pelo mundo. 

A ideia veio a partir das aulas de História. Durante o pri-
meiro trimestre de 2017, iniciaram-se os estudos sobre o pe-
ríodo colonial, a invasão portuguesa e a resistência indígena. 
Discutiu-se sobre as lutas dos indígenas pela preservação do 
seu território e da sua cultura. Após assistir ao vídeo-carta, foi 
sugerido que a turma fizesse um filme semelhante ao que foi 
feito pelas crianças indígenas e que pudessem compartilhar 
um pouco sobre sua cultura com outras crianças da mesma fai-
xa etária, mas que vivessem em uma localidade diferente da 
delas. Então, dividiram-se em quatro grupos temáticos: escola, 
lazer no final de semana, afazeres domésticos e alimentação. 

Cada grupo produziu pequenos filmes com a câmera do 
celular de acordo com a sua temática. O tempo de gravação foi, 
em média, de um minuto para cada criança. Os/as estudantes 
filmaram inspirados/as no dispositivo Minuto Lumière.4 Após 
a finalização das filmagens, criou-se um pequeno filme-carta de 
11 minutos, que foi editado pelos/as estudantes no programa 
Windows Movie Maker, disponibilizado nos computadores do 
laboratório de Informática Educativa da instituição em questão.

O Cadernos do inventar: cinema, educação e direitos humanos 
foi utilizado como referência para a elaboração dessa propos-
ta, assim como a Lei 11.645/2008, que assegura a obrigatorie-
dade do ensino da cultura e história indígena. A professora 
que desenvolveu esse trabalho participou do curso de exten-
são Cinema-Educação para Professores da Rede Pública de 
Ensino, do projeto Escola de Cinema e Audiovisual para Edu-
cação Básica do Coluni/UFF, no período de 19 de agosto a 23 
de setembro de 2017.

4  Minuto Lumière: os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo, que 
registra diversas fotos que quando projetadas dão a sensação de movi-
mento. As imagens eram filmadas em rolos de película de 17 metros em 
que só cabiam até 57 minutos.
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 Após a finalização da edição, o filme foi encaminhado 
para uma escola de educação básica localizada na cidade de 
Assomada, em Cabo Verde, no continente africano. 

Primeiro exercício – Minuto Lumière

A ideia de desenvolver esse trabalho se deu a partir 
do curso de extensão Cinema-Educação para Professores 
da Rede Pública de Ensino, oferecido pela Universidade 
Federal Fluminense, realizado em 2017 pela autora deste 
trabalho. Durante as aulas do curso foram apresentados 
os dispositivos de filmagem que estavam no material ofe-
recido intitulado Cadernos do inventar: cinema, educação e 
direitos humanos, organizado por Cezar Migliorin e divul-
gado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Mi-
nistério da Justiça.

O material disponibilizado para os cursistas contém 
diferentes possibilidades de dispositivos5 que foram apre-
sentados pelos professores do curso. Os cursistas têm a 
possibilidade de ver exemplos de dispositivos, assim como 
experimentá-los na sua prática pedagógica. O dispositivo 
pode ser feito com o uso de equipamentos de filmagem ou 
sem equipamentos.

Um dos primeiros dispositivos apresentados foi o Mi-
nuto Lumière, considerado um dos primeiros exercícios de 
filmagem do cinema. São filmes de até um minuto em que 
a câmera não se movimenta e fica num ponto fixo. Segundo 
Bergala (2008), para a realização de um Minuto Lumière são 
necessários três procedimentos: escolher o que vai filmar; o 
posicionamento da câmera, o enquadramento; e o momen-
to em que se inicia a gravação para que o que foi escolhido 

5  “Dispositivos são exercícios, jogos, desafios com o cinema, um conjunto 
de regras para que o estudante possa lidar com os aspectos básicos do 
cinema e, ao mesmo tempo, se colocar, inventar com ele, descobrir sua es-
cola, seu quarteirão, contar suas histórias” (Cadernos do inventar, p. 10).
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para ser filmado possa ser capturado. Foram apresentados 
alguns vídeos produzidos e, em seguida, os cursistas fo-
ram exercitar o dispositivo. Foi sugerido que fizéssemos o 
mesmo com os estudantes, utilizando o Minuto Lumière ou 
qualquer outro dispositivo do Caderno.

Esse foi o primeiro exercício realizado com a turma 
503 do Colégio Pedro II, campus Engenho Novo I, no ano de 
2017. A turma assistiu a um exemplo de Minuto Lumière 
no Youtube – há vários exemplos interessantes para exibir 
para crianças –, e expliquei a origem do nome. Sugeri que 
durante o recreio a turma se organizasse para realizar o 
exercício. Um aluno disponibilizou o celular, e outro mani-
festou o desejo de filmar. Foram feitas algumas tentativas. 
No final, ficaram dois vídeos, cada um com cerca de um mi-
nuto. Foram dois planos diferentes com a mesma proposta: 
filmar o recreio. Os outros estudantes decidiram fazer uma 
performance diante da câmera. As crianças haviam combina-
do que o recreio aconteceria naturalmente e a câmera ficaria 
parada filmando-o dentro do tempo de um minuto. O alu-
no que estava gravando permaneceu estático com a câmera 
durante um minuto e depois mudou o foco da filmagem. 
Quando gritou “gravando!”, as crianças se dispuseram em 
frente ao celular, e seus corpos começaram a se comportar 
de maneira diferente, como se estivessem atuando de fato. 

Foi bastante interessante perceber esse movimento do 
grupo. Primeiro, não se sentiram muito motivados por ser 
algo sugerido durante o recreio, e alguns reclamaram de ter 
que fazer isso no intervalo, embora não tenha sido uma ati-
vidade imposta, mas um convite. Entretanto, quando a câ-
mera foi ligada, as crianças que não tinham se interessado 
muito acabaram motivadas pelo movimento do grupo que 
já tinha se organizado desde o lançamento da proposta na 
sala de aula. Notei que a experiência se tornou uma grande 
brincadeira durante o recreio, alterando um pouco a rotina 
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frequente dos intervalos, que é basicamente tirar selfies e 
navegar pelas redes sociais. Fresquet (2007) defende que se 
deve pensar na experiência do cinema atrelada a uma infân-
cia desejosa de experimentar o mundo. Foi bastante interes-
sante perceber as crianças desejosas pela prática e como foram 
afetadas pelo grupo que iniciou o exercício primeiramente.

Imagem 1. Os bastidores do filme

Fonte: Autora do texto, 2017.
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Imagem 2. A hora do recreio

Fonte: Printscreen do vídeo realizado pelos estudantes.

Segundo exercício – filme-carta6

As aulas no curso de extensão prosseguiram, e tivemos 
contato com outros dispositivos. Um dos dispositivos apresen-
tados foi o filme-carta. Foi exibido um trecho do vídeo-carta 
As crianças Ikpeng para o mundo, produzido pelo povo indíge-
na Ikpeng. Foi aí que nasceu a ideia de produzir um filme-car-
ta com a minha turma. O conteúdo programático de Estudos 
Sociais do 5o ano tem como proposta abordar os três períodos 
históricos brasileiros: Colônia, Império e República. Atuei como 
professora de Estudos Sociais e Matemática dessa turma em 
2017, e estávamos conversando sobre a cultura, a resistência e 
as atuais demandas do povo indígena. Assistimos ao vídeo-car-

6  Filme-carta é a realização de um filme que conta sobre a rotina de um 
grupo de pessoas, sobre a forma de ver o mundo dessas pessoas, o que 
se deseja do mundo. É uma oportunidade de determinado grupo olhar 
para si e apresentar a sua própria percepção para os outros.
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ta, e, logo em seguida, contei da minha experiência no curso e 
do desejo de produzirmos um filme-carta juntos.

Começamos a pensar sobre o roteiro do filme. Dos 26 
estudantes, apenas oito se mostraram mais interessados. A 
primeira pergunta que ouvi foi: “Vai valer ponto, professo-
ra?”. Expliquei que não era uma atividade obrigatória e que 
a produção do filme seria voluntária. Mesmo com o pouco 
envolvimento inicial, começamos a pensar no roteiro e na di-
visão de tarefas. A grande maioria tem celular com câmera, 
acesso à internet e aplicativos como Whatsapp.7 Somente um 
aluno não tinha celular. A primeira orientação foi dividi-los 
em quatro grupos de acordo com as temáticas apresentadas 
no vídeo-carta.

A proposta era de que as crianças pudessem relatar so-
bre a rotina delas e narrar como estudantes pré-adolescentes 
de uma escola pública morando na cidade do Rio de Janeiro 
vivem, estudam, comem, brincam. Sendo assim, a turma foi 
dividida em quatro grupos: escola, afazeres domésticos, ali-
mentação e lazer no final de semana. A turma se dividiu, e pre-
cisava, por grupo, de pelo menos um celular que tivesse uma 
câmera razoável para produzir os vídeos. O combinado foi o 
seguinte: a câmera deveria estar na posição horizontal e para-
da, como no exercício do Minuto Lumière. Cada componente 
do grupo filmaria até 1 minuto, para que no final tivéssemos, 
em média, um filme de 26 minutos. Além dessas recomenda-
ções, combinamos que a filmagem deveria ser feita por eles e 
que não era obrigatório que todos aparecessem no vídeo. 

O dispositivo também tem a intenção de que o filme te-
nha um destinatário e que quem o receba possa se inspirar e 
pensar na produção de um. Sugeri que enviássemos para uma 
escola na cidade de Assomada, em Cabo Verde, no continente 
africano. Um amigo que havia feito graduação em Pedagogia 
comigo é professor em uma universidade em Assomada e tra-

7  Aplicativo de mensagens de texto, voz, ligações e videochamadas.
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balha com formação de professores. Ele me deu o contato de 
uma professora que também atua no 5o ano do ensino funda-
mental. Nossa comunicação aconteceu via Messenger8, e esta-
belecemos uma amizade via Facebook.9 Enviei o projeto, e ela 
se mostrou muito receptiva à proposta. Combinei que envia-
ria o filme logo que estivesse pronto.

Produção

Depois de acertarmos coletivamente os combinados 
para a realização dos vídeos, as crianças começaram a pro-
duzir os pequenos vídeos em grupo na escola. No início, 
menos da metade da turma se interessou pela proposta. 
Entretanto, quando o grupo que havia ficado com o tema 
escola começou a filmar, as outras crianças se animaram e 
começaram a enviar os vídeos que estavam produzindo em 
casa. Durante uma reunião de pais e responsáveis, apre-
sentei o projeto e solicitei para os responsáveis a assinatura 
do termo de uso da imagem. Tive autorização de todos os 
responsáveis, e alguns também auxiliaram seus filhos e fi-
lhas nas filmagens. Alguns professores e servidores da es-
cola também se disponibilizaram. A professora de música 
permitiu a filmagem da sua aula, as assistentes de biblio-
teca cederam o espaço e participaram de um dos vídeos, 
e a professora da oficina “Mídia e Educação” auxiliou nas 
filmagens do grupo. Uma parte da turma participou dessa 
oficina no contraturno do ano letivo de 2017.

Todos os estudantes utilizaram a câmera do celular na 
produção dos vídeos. Dos 26 estudantes, 18 participaram 
efetivamente do projeto, filmando ou narrando as suas ro-
tinas em frente às câmeras. A turma toda participou, mes-
mo que indiretamente. Quinze crianças enviaram os vídeos 

8  Aplicativo do Facebook que fornece comunicação por mensagens de 
texto, de voz, ligações e vídeo-chamadas.

9  Mídia e rede social virtual.
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que produziram na escola e fora dela. Criamos um grupo 
no Whatsapp chamado Turma 503 para que pudessem en-
caminhar o vídeo para mim. Apenas uma aluna e um aluno 
encaminharam o vídeo pelo Google Drive10. Uma aluna, além 
de filmar, editou o seu vídeo no aplicativo Imovie11 e depois 
compartilhou no grupo. 

Imagem 3. Registrando o cotidiano na sala de aula

Fonte: Autora do texto, 2017.

Depois de toda essa movimentação de grande parte da tur-
ma, outros estudantes começaram a participar mais da produção 
dos vídeos, e outros que até então não tinham participado pude-
ram contribuir no dia da edição. A edição foi feita no Laboratório 
de Informática Educativa do outro prédio da escola, pois não ha-
via data nem horário disponíveis no prédio onde ficam os anos 
iniciais. Durante 1h e 30 minutos algumas crianças puderam 
conhecer o programa de edição de vídeo Windows Movie Ma-
ker – programa instalado nos computadores da instituição – e 

10 Serviço de armazenamento e sincronização de documentos da Google.
11 Aplicativo para filmagem e edição de vídeo da Apple.
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iniciar a edição. Muitos já conheciam e até puderam sugerir ou-
tros programas de edição. Por uma questão de disponibilidade 
de tempo e espaço, a edição não foi finalizada na escola.

Entrei em contato com um professor que também havia 
feito o curso de extensão e que leciona no curso “Produção de 
Audiovisual” do Programa Ensino Médio Integrado do Colé-
gio Estadual Dom Pedro II, em Petrópolis. Ele me indicou um 
aluno dele do 3o ano do ensino médio para a edição do filme, 
que foi feita no programa Adobe Première.12 Durante duas 
semanas, conseguimos realizar encontros via Skype13 para os 
combinados da edição, troca de arquivos e finalizações.

Com o filme editado, o lançamento foi agendado para o 
dia 24 de março de 2018,14 dia do último evento da escola Enge-
nho Cultural, atividade anual do campus em que as turmas rea-
lizam oficinas com as famílias, além de apresentações teatrais e 
musicais e exposição de trabalhos desenvolvidos durante o pe-
ríodo escolar. Em seguida, o vídeo foi encaminhado por e-mail 
para os pais e responsáveis da turma e também compartilhado 
com Vanda, professora da escola de educação básica em Asso-
mada, Cabo Verde. O filme-carta foi publicado no Youtube,15 na 
minha linha do tempo do Facebook e no grupo fechado Encon-
tro de educadorxs audiovisuais, também do Facebook.

Considerações finais

Afeto. Palavrinha que nos é tão cara e necessária. Foi 
essa que me veio logo à cabeça quando pensei em escrever 
estas considerações, pois tudo começou quando fui afetada 
pelas professoras e professores do curso de extensão “Cine-
ma-Educação para Professores da Rede Pública de Ensino”. A 

12 Programa de edição de vídeo profissional.
13 Software que permite comunicação de áudio e vídeo pela internet.
14 O ano letivo de 2017 só finalizou em abril, por conta de reposição de 

greve e paralisações que ocorreram em 2016 e 2017.
15 Site de compartilhamento de vídeos.
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arte faz isso com a gente, nos afeta e dá logo vontade de sair 
afetando as outras pessoas também. Os exercícios sugeridos 
pela equipe foram desafiadores e, ao mesmo tempo, surpreen-
dentes. Desafiadores no sentido de que, para que entre algo 
novo no planejamento do professor, é necessário que se abdi-
que de outros assuntos que normalmente são “obrigatórios”, 
organizando o tempo e espaço para acomodar essa novidade. 
Surpreendentes pois uma ideia pode se concretizar a partir do 
momento em que somos afetados por ela e nos unimos para 
construir juntos determinada tarefa. 

As narrativas desse filme-carta têm muito afeto. Eu 
afetei um grupo, esse grupo afetou o outro e, quando per-
cebemos, estávamos afetados, unidos e com um só objeti-
vo, produzir um filme bem modesto, com pouco tempo e 
nenhum recurso. Mas ele foi ganhando forma, e fui perce-
bendo o envolvimento da turma em um projeto que não ia 
“valer ponto”, mas que era novidade e movimentava a roti-
na deles. Eles venceram a inibição de serem filmados, des-
cobriram novidades sobre cinema, foram autores das suas 
narrativas e das produções visuais com quase nenhuma in-
terferência dos adultos. Conseguiram se organizar para en-
tregar os vídeos no prazo, utilizaram de maneira responsá-
vel o grupo de Whatsapp, e, quando alguém compartilhava 
algo fora do assunto, vinha uma mensagem: “Esse grupo 
não é para isso, fulano!”.

Aprendi muito com eles. Como são bem-informados! 
Trouxeram sugestões para edição do filme, sugestões de fil-
mes para assistirmos, reportagem sobre a resistência indí-
gena no Brasil, enfim, foram aulas de História e Matemática 
cheias de debates e trocas que acaloraram nossos dias e nos 
aproximaram mais.

Toda a produção desse filme trouxe muitos benefícios 
para o grupo. Tanto eu como outros servidores da escola per-
cebemos as crianças mais envolvidas pelos assuntos tratados 
nas aulas – tornaram-se mais responsáveis com as demandas 



149

Diálogos sensíveis

da escola e mais interessados pelo conhecimento. Penso que 
a produção desse filme foi um exercício de alteridade para o 
grupo, pois os alunos puderem olhar com outros olhos seus 
colegas e a si próprios, vencendo a timidez e tornando-se au-
tores de um trabalho sobre eles mesmos. 

Para a professora, fica o desejo de produzir mais filmes 
como esse, de pensar as diferentes áreas do conhecimento a 
partir da arte, do cinema, de tornar as crianças cada vez mais 
autoras do seu trabalho, ouvi-las, percebê-las. Há um anseio 
de que o desejo pela aprendizagem e pela descoberta esteja 
sempre vivo em cada estudante e em cada professor. Esse an-
seio é alimentado sempre que estou com meus alunos, meus 
pares, professores e professoras, cheios de esperança e com 
vontade de mudança apesar das adversidades e das lutas diá-
rias. É isso que move. Avante!
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Cinema na cozinha: 
receita de arte e criação
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Para a maioria de nós, urbanos frequentadores 
de cinema na metrópole, cinema é aquela sala escura 
para onde nos dirigimos quando queremos desfru-

1  Professora adjunta de Psicologia da Educação da Faculdade 
de Educação da UFRJ, pesquisadora do programa de pesquisa 
e extensão CINEAD – Cinema para aprender e desaprender, 
ligado ao LECAV – Laboratório de Cinema e Audiovisual, da 
Faculdade de Educação da UFRJ, colaboradora na Escola de 
Cinema Cinemento da Escola de Educação Infantil da UFRJ 
entre 2015 e 2016.

2  Licenciado em Letras pela Faculdade de Letras da UFRJ, 
bolsista de extensão do CINEAD à época de realização do 
projeto na Escola de Educação Infantil da UFRJ, colaboran-
do na Cinemento de 2014 a 2016.

3  Doutoranda do Programa de Pós-graduação da Faculdade 
de Educação da UFRJ, pesquisadora do programa de pes-
quisa e extensão CINEAD – Cinema para aprender e de-
saprender, ligado ao LECAV – Laboratório de Cinema e 
Audiovisual, da Faculdade de Educação da UFRJ, técnica 
em assuntos educacionais da UFRJ, agitadora cultural do 
SeCult – Setor Cultural da Faculdade de Educação da UFRJ, 
coordenadora da Escola de Cinema Cinemento na Escola de 
Educação Infantil da UFRJ entre os anos de 2014 e 2016.

4  Professora aposentada do Colégio Pedro II, pesquisadora 
do programa de pesquisa e extensão CINEAD – Cinema 
para aprender e desaprender, ligado ao LECAV – Labora-
tório de Cinema e Audiovisual, da Faculdade de Educação 
da UFRJ, colaboradora na Escola de Cinema Cinemento da 
Escola de Educação Infantil da UFRJ entre 2014 e 2016.
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tar de bons momentos assistindo aos filmes de nossos gêne-
ros preferidos. Mas existem outras possibilidades de usufruir 
dessa arte, inclusive nos nossos espaços de trabalho. O concei-
to de cinema expandido5 nos ajuda nesse sentido, deslocando 
o cinema de uma determinação tecnológica e aproximando-o 
das questões referentes à experiência, à linguagem fílmica e à 
liberdade de adaptação necessária para o trabalho em escolas, 
hospitais e espaços não ortodoxos onde, assim, o cinema pode 
servir para movimentos de aprender e desaprender o mundo 
e com o mundo.

Pretendemos aqui relatar uma dessas experiências em 
que o cinema invade a escola, tomando-a simultaneamente 
como espaço de trabalho e de educação, modificando relações 
e nos dando pistas, mais uma vez, daquilo que pode a arte em 
nosso cotidiano e em nossas vidas. Este artigo apresenta, em 
particular, a criação de um cineclube na cozinha da EEI/UFRJ 
– Escola de Educação Infantil da UFRJ e a produção de um do-
cumentário com e sobre a equipe de profissionais que atuavam 
nesse espaço. As experimentações, assim como as reflexões 
teóricas sobre as mesmas, permitem pensar e recolocar as artes 
– no caso, o cinema – como agentes de socialização e subjetiva-
ção potentes e possíveis dentro da escola, de modo a promover 
outros processos educacionais na contemporaneidade. Projetos 
que reconfiguram o sentido do formal e do informal na educa-
ção e de qual seja o público-alvo da educação escolar.

Como referências teórico-metodológicas, aproximamo-
nos dos conhecimentos que embasam as ações de cinema na 
educação propostas pelo programa de pesquisa e extensão CI-

5  Como nos apresenta Fresquet, o conceito de cinema expandido foi pro-
posto de forma visionária por Gene Youngblood na década de 1970, e 
tomado como dispositivo “nos libera de determinismos tecnológicos, 
arquitetônicos ou estéticos. Podemos considerá-lo um cinema amplia-
do, ambiental, híbrido. É o próprio dispositivo que se reinventa multi-
plicando telas, intensidades, durações e a própria relação dos especta-
dores com as imagens” (FRESQUET, 2017, p. 62).
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NEAD – Cinema para aprender e desaprender, ligado ao LE-
CAV – Laboratório de Cinema e Audiovisual6 da Faculdade de 
Educação da UFRJ, entre os quais encontram-se as reflexões 
de J. Rancière (2002), A. Bergala (2008), C. Migliorin (2015) e 
A. Fresquet (2013, 2017). Do ponto de vista prático, temos ain-
da outras duas referências: Alicia Vega7 e suas oficinas de cine-
ma, e o trabalho desenvolvido por Marialva Monteiro e Bete 
Bullara à frente do CINEDUC.

A experiência de cinema do CINEAD com a EEI/UFRJ 
teve início no segundo semestre de 2014, por iniciativa de Da-
niele Grazinoli, então TAE (técnica em assuntos educacionais) 
da escola. Com o apoio da equipe, o cinema ingressou primei-
ro na creche, e as crianças começaram a vivenciar a experiên-
cia de ver e fazer cinema. Esse movimento contaminou ou-
tros espaços escolares, particularmente a equipe da cozinha, 
formada por dez mulheres e um homem. Com o desenrolar 
dos encontros de vistura do cinema, tanto as crianças mais no-
vas quanto os adultos da comunidade escolar se envolveram 
e propuseram atividades que acabaram gerando a criação da 
escola de cinema Cinemento (uma junção de cinema e movi-
mento) na instituição.

Sob a perspectiva do “mestre ignorante”, como concebe 
J. Rancière (2002), encaramos o cinema como ponte de apro-
ximação entre o conhecido e o desconhecido, entre o que se 
vê e o que está invisível, entre o inaudível e o que se ouve, 
entre o que se copia e o que se cria, para estabelecer mais 
um vínculo com a arte, entendida como o que há de social 
em nós, com o desejo de educar nossos sentidos e de nos 
encontrarmos com a alteridade. E o trabalho com o cinema 
na cozinha, em particular, mobilizou conhecimentos, vozes e 

6  Conferir o trabalho do programa, com filmes, bibliografias e abcedá-
rios, em http://cinead.org/.

7  Pesquisadora e professora de cinema chilena que desde 1985 desen-
volve oficinas de cinema para crianças em regiões periféricas do Chile. 
Seu trabalho deu origem ao documentário Cien niños esperando un tren, 
de Ignacio Agüero (1988), e está apresentado no livro Taller de cine para 
niños (2012).
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visibilidades outras na equipe, fazendo com que, a partir de 
um primeiro encontro que se restringiria a assistir a cinema, 
um outro movimento acontecesse, o de fazer cinema, culmi-
nando na produção do curta metragem O vapor no cinema: um 
olho na tela, outro na panela.8

O primeiro passo, de realizar sessões de cinema na cozi-
nha, aconteceu por demanda de uma das cozinheiras da esco-
la. O cinema adentrou o refeitório e semanalmente exibiam-se 
filmes para o grupo que atua no espaço. Mas, como bem disse 
Zélia (uma das cozinheiras), “não sei se vejo o filme ou se olho 
a panela” – percebeu-se a necessidade de encontrar um mo-
mento mais propício para que as pessoas do setor pudessem 
usufruir das obras. A exibição passou a ser realizada às 6h30, 
logo após a chegada dos funcionários, horário em que ainda 
não há crianças dentro da creche e, portanto, nenhum lanche 
ou refeição a ser servido. Entretanto, quem cozinha sabe: para 
que se faça uma colação às 8h30, bem antes alguém precisa 
lavar as frutas, fazer o suco, cortar, tirar sementes. Por isso os 
funcionários começam tão cedo. 

Os filmes eram exibidos em tela grande no refeitório, 
sem direito à sala escura, naturalmente, porque os trabalha-
dores estavam cortando, lavando, picando frutas e temperos 
para o almoço. Durante essas tarefas eles assistiam a filmes 
diversos, especialmente brasileiros. Uma experiência muito 
interessante, na qual a potência do conceito de cinema expan-
dido se faz presente. Mesmo em um ambiente com muita con-
versa, comentários e risos, a equipe seguia interagindo com as 
cenas, refletindo sobre o que viam, demonstrando que a sala 
escura não é a única condição para que se possa desfrutar de 
forma potente e transformadora da experiência do cinema.

8  O documentário pode ser visto em https://youtu.be/jgsIlnYNrsE, e foi 
apresentado por parte da equipe da cozinha e da equipe da Cinemento 
no Encontro da Educação: Fórum da Rede Kino (Rede Latina America-
na de Cinema e Educação), no 11a CineOP – Mostra de Cinema de Ouro 
Preto, em 2016. 
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Diante daquela alegria e curiosidade, aproveitamos as 
câmeras de que dispúnhamos para o trabalho com as crianças 
para ensaiar enquadramentos na cozinha. Filmamos as tare-
fas, a louça, as panelas, o fogão. Filmamos o grupo assistindo 
aos filmes, comentando, cortando, lavando, picando frutas. 
E seguimos promovendo esses encontros do cinema com os 
trabalhadores da cozinha da escola. É natural que a câmera 
e o tripé despertem curiosidade, e, em alguns momentos, as 
cozinheiras saíam de seus postos para ver do outro lado o que 
estava sendo filmado por nós. Dessa experiência, outras refle-
xões surgiram, e elas indagavam: por que filmávamos deta-
lhes em vez do corpo todo? Por que só as mãos lavando louça? 
Por que filmar os reflexos das pessoas na geladeira de inox? 
Essas questões colocadas pelas cozinheiras nos propiciaram 
conversar sobre o ato de filmar, sobre as intenções de quem 
filma, do que se quer mostrar e do que se quer esconder, num 
intenso movimento de aprender e desaprender com o cinema 
sobre o cotidiano, revelando o quanto a arte e todos os espaços 
da escola podem abrir possibilidades de educação em que o 
formal e o informal se misturam.

Se a equipe da cozinha não é parte do corpo discen-
te, ainda assim compõe o tecido de saberes e aprendizagens 
da escola, e tem uma série de indagações sobre o mundo 
que podem ser estimuladas, respondidas, transformadas de 
modo a manter a todos conectados com o fluxo de aprendi-
zagens e com trocas que nos fazem sempre diferentes e sem-
pre diferenciando mundos e realidades. Poder abrir novos 
olhares, sentidos, seguir de modo humano e cidadão tecendo 
e sendo tecidos pelos espaços e pessoas com quem convi-
vemos é a riqueza da vida e o objetivo da educação. Além 
das questões disciplinares, é desafio e responsabilidade do 
currículo escolar e da instituição pública de educação abar-
car público interno e externo em suas práticas. Escola é um 
equipamento público com potência para educar de formas 
diversas, em todos os encontros que a cercam. Nessa aber-
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tura à diversidade, o cinema se mostra um aliado potente. 
Assim, tivemos a oportunidade de ouvir algumas falas que 
comparavam aquela experiência da câmera “intrusa” na co-
zinha com o que viam na TV. “Sempre quero saber o que 
tem do outro lado daquele sofá na novela...”, ouvimos de 
uma delas e retrucamos que talvez houvesse apenas algumas 
câmeras e tripés e a equipe de filmagem. Nessa hora, a tele-
visão, que educa muitas vezes por mais horas que a escola, 
pode ser pensada na escola, abrindo questões insuspeitas e 
talvez transformando o modo de estar diante dela. E a escola 
com o cinema abre oportunidade de aprender e desaprender 
práticas comuns, diárias, rompendo automatismos. 

Desses diálogos, que, para nós, foram imensamente ri-
cos, veio o pedido de uma delas para que fizéssemos um do-
cumentário sobre a cozinha. Afinal, segundo as mesmas, elas 
nunca eram vistas e ninguém sabia o que acontecia ali naque-
le espaço da escola. É verdade: dentro de uma escola, qual o 
protagonismo da equipe de cozinha? Quem lembra, ao che-
gar para tomar o suco, que alguém começou cedinho a pre-
pará-lo? Parece que as coisas nascem prontas na cozinha e, 
entretanto, quem cozinha sabe o quanto custa sujar inúmeros 
utensílios cortando, lavando, picando, refogando, cozinhan-
do, escorrendo. São muitas as ações até que se chegue a uma 
comida deliciosa prontinha. Como o cinema! Quem pensa, 
quando vai ao cinema, que para que aquela obra exista, du-
rante meses ou anos, muitas pessoas pensaram aquele roteiro, 
escolheram atores, viajaram procurando locações até chegar 
àquele resultado final que se degusta em pouquíssimo tempo 
(se levarmos em conta o tempo que levou para ser produzido). 
Cozinha e cinema têm muito mais pontos em comum do que 
poderíamos cogitar.

Essa analogia entre cinema e cozinha permite desvelar 
e talvez exemplificar o que J. Ranciére (2002) aponta quando 
fala de igualdade das inteligências. A partir do movimento 
de ver, desejar ser visto e refletir sobre suas condições de tra-
balho combinadas com diversas narrativas, histórias e expe-
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riências estéticas apresentadas na tela, a equipe da cozinha 
começa a ver a si mesma podendo ocupar um outro lugar na 
escola e desejando ocupar outros lugares no mundo, inclusi-
ve o de protagonistas e produtores de cinema. Se ao proces-
so educacional cabe o desenvolvimento da pessoa completa, 
como nos diz o texto da lei, para que ela possa exercer o má-
ximo de suas potencialidades no mundo, o cinema na cozi-
nha abre a possibilidade de, para além dos alunos, a escola 
abrir mundos para todos os que percorrem seus espaços. De 
acordo com A. Bergala,

se o encontro com o cinema como arte não ocorrer 
na escola, há muitas crianças para as quais ele cor-
re o risco de não ocorrer em lugar nenhum. Não 
sei ainda se a Educação Nacional é capaz de aco-
lher a arte como bloco de alteridade, mas continuo 
convencido de que ela deve fazê-lo, e que a escola, 
que está em sua base, pode fazê-lo. (BERGALA, 
2008, p. 33)

Por extensão, podemos aplicar a tese do autor a todos os 
que habitam a escola e, em particular, à equipe da cozinha. Se 
a escola não lhes oferecer essa oportunidade, pode ser que ela 
nunca aconteça.

O cinema como arte que faz pensar e inventa possíveis 
também nos permite imaginar, tal como C. Migliorin,

um mundo onde a educação seja parte de tudo - e não 
um espaço reservado para ela e que a escola seja essen-
cialmente democrática, aproximadamente como defi-
niria Jacques Rancière: espaço onde qualquer um, vin-
do de qualquer lugar, possa fazer diferença no mundo 
em que vive (MIGLIORIN, 2015, p. 11).

Assim, mobilizados por filmes como Edifício Master, A 
velha a fiar, Lixo extraordinário e muitos outros, a equipe da co-
zinha, decidida a fazer um filme sobre si, passa a estar envol-
vida em todo o processo de realização do mesmo (roteiro, edi-
ção, som), escrevendo textos, músicas, selecionando imagens 
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e títulos para o filme. Nesse movimento, diferentes concep-
ções de cinema, reflexões sobre o estar no mundo, perspecti-
vas de futuro, visões sobre o passado e história pessoal, bem 
como descobertas estéticas, éticas e políticas sobre o seu fazer 
na cozinha, e o lugar e sentido deste na escola, passaram a 
acompanhar o grupo.

Partir da posição de espectador diante da tela para a de 
produtor de si dentro da tela implica uma série de transforma-
ções e mobilizações de outros arranjos de poder e ser diante 
do universo do trabalho, do trabalho na escola e do trabalho 
na cozinha de uma escola, bem como de outros arranjos de 
visualidades de si no mundo: como ver e ser visto e a impor-
tância de possibilitar outras perspectivas e enquadramentos.

Então, o que era uma brincadeira, filmar a cozinha de di-
versos ângulos, passou a ser uma preocupação. O que quere-
mos mostrar? Todo mundo precisa aparecer em algum mo-
mento. O que mais acontece na cozinha que não conseguimos 
pegar no horário da manhã, em que acontecem as sessões do 
cineclube? O lanche, o funcionário que bate o suco da tarde, a 
cozinheira do dia em que não estamos na escola. Todas essas 
preocupações não se constituíam em roteiro, mas em diretri-
zes do grupo para que o filme pudesse dar conta de tudo (ou 
quase) o que acontece na cozinha da escola. Dar visibilidade 
àquele trabalho, apresentar aquela equipe na plenitude da sua 
lida diária, criativa e dedicada, como a atividade de cozinhar 
para outrem exige. E as conversas sobre o cinema continua-
vam, e os filmes também. Denise, uma das que mais se envol-
veu com o cinema, dizia onde devíamos colocar a câmera e o 
tripé para filmarmos, e nós obedecíamos, dizíamos que ela era 
a nossa diretora.

A ideia de documentar o trabalho na cozinha, além de 
uma maneira de criar arquivos de outros fazeres dentro da 
escola, acabou sendo um meio de comunicar outras possi-
bilidades de existência dentro e fora daquele ambiente, que 
também o constituem cotidianamente. Um dia, levamos as 
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imagens que já tínhamos gravado para que eles vissem. Hou-
ve tal encantamento com as imagens vistas no telão no refei-
tório que nos emocionamos. Apesar de reclamarem de deter-
minados ângulos que não as favoreciam, coisas tipicamente 
femininas, ficaram surpresas com a beleza da cozinha vista 
na tela e afirmaram nunca imaginar que a cozinha da escola 
fosse assim tão bonita. Nesse momento, percebemos que um 
outro olhar havia se instaurado. Já não dava mais para ver a 
cozinha do ângulo de quem apenas cozinha, mas agora, vista 
de fora, percebiam o quanto era limpa, organizada, bonita, 
agradável de ver. E aquele trabalho corriqueiro, cotidiano e 
ainda repetitivo de cortar, picar, lavar assumia um outro co-
lorido sob o olhar da nossa câmera, apesar de completamen-
te amadora e despretensiosa. Poder ver o trabalho na tela 
grande pareceu abrir-lhes um outro mundo. Estavam na tela. 
Sabemos o quanto isso é forte.

Para nós, que viemos da Universidade para colaborar 
com o trabalho de cinema na escola, esse momento foi emble-
mático no processo que vivemos junto com a equipe da cozi-
nha. O se ver na tela, o se reconhecer “no cinema” conferiu 
ao grupo uma visibilidade que nunca tinham experimentado, 
como mostram as palavras de Denise e Zélia: 

Eu gostei tanto do documentário que eu mesma 
escrevi um documentário sobre nós. Eu me sin-
to muito feliz da participação, de ser convidada 
para participar, porque a gente nunca participa de 
nada, nunca chamaram a gente para participar de 
nada. Ainda bem que a gente teve a honra e o pra-
zer de gravar o documentário. O que é melhor? 
(transcrição do depoimento de Denise, cozinhei-
ra, para o documentário, 2015).

Eu espero que as pessoas vejam um trabalho rea-
lizado, um projeto, uma experiência, uma histó-
ria. Acredito que vai ser bom [o documentário], 
pelo menos para a minha família ver, e pra mim 
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também. Me sinto muito honrada (transcrição do 
depoimento de Zélia, cozinheira, para o docu-
mentário, 2015).

Resolvemos então passar a outros passos: era preciso ou-
vi-las um pouco, entrevistá-las, saber quem eram e o que pen-
savam do trabalho. Marcamos alguns dias para as entrevistas; 
mesmo não sendo possível reunir toda a equipe num mesmo 
dia, fomos ouvindo pequenos grupos. Na primeira entrevis-
ta, Denise nos trouxe um imenso relato por escrito de cada 
uma das pessoas de sua equipe, preocupada que estava com 
a inclusão de todos no filme, entendendo que com isso tinha 
escrito um roteiro.

Eu estou gostando muito da experiência e, assim, 
gostaria que continuasse. A gente se sente bem 
com o cinema. Cinema é uma coisa muito boa, 
muito legal, divertida. Estou adorando fazer cine-
ma (transcrição do depoimento de Denise, cozi-
nheira, para o documentário, 2015).

A produção do documentário nos fez ver o contágio do 
cinema para além da cozinha e da escola, quando a equipe diz 
levar e sugerir filmes e títulos para seus familiares.

Vejo como algo novo [cinema na escola]. Acho le-
gal a oportunidade de a gente estar participando, 
estar interagindo com esse pedacinho de novidade 
aqui na escola. Claro que dentro do horário a gente 
não pode contribuir com 100% da presença, mas, 
no momento que a gente pode estar ali, a gente está 
curtindo. Curte os filmes. Fica gravado na memória 
e de vez em quando a gente lembra alguma coisa, 
de um pedacinho do filme, comenta também em 
casa com os filhos, e aí eles querem ver o filme. A 
gente leva os filmes e eles falam: ‘Poxa, que legal, 
mãe’. Eles acham muito bom esse espaço para o 
cinema aqui na escola (transcrição do depoimen-
to de Sônia, copeira, para o documentário, 2015).
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Também quando memórias da infância, do parto, da 
terra natal são acionadas e partilhadas, quando memórias 
são inventadas ao reconhecer semelhanças com cenas e per-
sonagens e ao se imaginar em outros espaços e cenários aber-
tos na cozinha pela janela da tela.

Eu gosto muito do filme A velha a fiar. A música 
chama muito a atenção, e outro dia eu consegui 
até memorizar (transcrição do depoimento de Zé-
lia, cozinheira, para o documentário, 2015).

Eu gostei muito do Kiriku. Achei muito interes-
sante e me passou muito a minha hora do parto. 
Mexeu muito comigo porque, quando eu fui ter 
meu filho, eu pensava que era uma coisa e era ou-
tra coisa totalmente diferente. Através do filme, eu 
entrei naquele filme como se eu tivesse dado à luz 
aquela criança, e foi tão tranquilo e meu parto não 
foi tranquilo. São coisas interessantes o que vocês 
trazem para a gente, que a gente vive no nosso 
dia-a-dia, mas que não tem tempo de assimilar o 
que acontece. A gente viajou no filme O palhaço, 
por causa da paisagem. Nós estávamos dentro da 
cozinha e pudemos sair, viajar no filme. Ah, foi 
legal (transcrição do depoimento de Denise, cozi-
nheira, para o documentário, 2015).

E ainda quando enquadramentos de filmagens do local 
de trabalho revelam belezas e encantos desconhecidos no es-
paço cotidiano que se imaginava tão familiar e banal.

Eu gostei tanto que eu me empolguei e escrevo 
para todo mundo agora. Não prestava atenção no 
setor de trabalho, que é tão bonito depois que eu 
vi no vídeo. A gente aparecendo na geladeira, cor-
tando, lavando. A gente vê tanta televisão, tanto 
cinema, e a gente nunca se imagina ali dentro. De 
repente estávamos dentro do filme. Ah, eu gostei 
muito. Ainda estou gostando. Espero que nosso 



161

Diálogos sensíveis

filme seja um sucesso e que todos gostem (trans-
crição do depoimento de Denise, cozinheira, para 
o documentário, 2015).

De posse de todo esse material, pusemo-nos a editá-lo 
para devolvê-lo em forma de filme para o grupo. Tarefa her-
cúlea, porque somos todos amadores e aprendizes em cinema. 
Mas, mais uma vez, o filme era da equipe da cozinha: elas 
apresentaram o título, que nos serviu como um norte para a 
edição em três blocos de sentido. Além disso, escreveram uma 
letra que foi musicada pela professora de Música da escola e 
que serviu para o momento final do documentário.

O Cineclube “Um olho na tela e outro na panela” poten-
cializou e fortaleceu os sentidos e expectativas da Escola de 
Cinema como um todo, que desde a origem buscou colocar o 
cinema em uma deriva de invenções de mundos e subjetivi-
dades, de experimentação e exploração, de produção e inves-
tigação de olhares, afetos e sentidos, tomando o cinema como 
arte da vida e na vida. Aprendemos mais do que ensinamos, 
podemos dizer com segurança. Aprendemos sobre o que pode 
a arte quando é experimentada em qualquer espaço em que 
se esteja. Aprendemos com o encontro e com a possibilidade 
de troca entre pessoas que partilham de algumas experiências 
vividas no coletivo. Aprendemos ainda o quanto as pessoas 
precisam de oportunidades para se encontrar com o que o ser 
humano pode oferecer de melhor, que é a sua criação e a sua 
arte. Nas palavras de Migliorin,

Podemos em primeiro lugar partir da demo-
cracia – não como algo a ser atingido, mas 
como uma prática imediatamente igualitária. 
Um princípio e um fim em si mesmo, em que a 
igualdade de competências seja colocada à pro-
va na sua própria prática. Essa igualdade, toda-
via, não é simples! A igualdade não é entre in-
divíduos. Como vimos em tantos dos trabalhos 
feitos nas escolas, a igualdade de competências 
não significa a igualdade entre sujeitos onde to-
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dos podem as mesmas coisas. A igualdade é an-
tes a entrada de sujeitos, máquinas e tradições 
em um emaranhado, em um aparente caos for-
mado por objetos e sujeitos de muitas nature-
zas, espaço/tempo entre máquinas e processos 
subjetivos em que a experiência com a diferença 
é parte das transformações de si e dos modos de 
ser da comunidade.” (MIGLIORIN, 2015, p. 193)

Partilhar essa experiência humana de criação muda as 
pessoas, abre horizontes, ilumina os olhares. Aquela cozinha, 
aquela escola e nossa equipe nunca mais seremos os mesmos, 
graças à arte, ao cinema e ao encontro destes com a educação. 
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Prática audiovisual 

com crianças de 3 anos: 

aprendizados e atravessamentos

Liana Lobo1

Introdução

O audiovisual e o cinema, quando acolhidos 
pela escola, têm se concentrado em projetos no en-
sino fundamental e no ensino médio – seja focados 
na exibição/recepção de vídeos ou em práticas de fil-
magem –, voltando-se poucas vezes para a educação 
infantil.2 Durante minha formação como educado-
ra audiovisual, eu mesma havia realizado projetos 
educativos apenas nesses segmentos. 

Até que, atraída pelas possíveis potências ma-
nifestadas no encontro da primeira infância3 com o 

1  Professora efetiva de Audiovisual do Núcleo de Arte do 
Centro Pedagógico/UFMG. Licenciada em Cinema e Au-
diovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 
teve como motivação para este texto a pesquisa e prática de 
ensino desenvolvida no ano de 2016 na Creche UFF (Educa-
ção Infantil do COLUNI/UFF).

2  Após conhecer o trabalho da Escola de Cinema Cinemen-
to, na EEI/UFRJ, realizei uma extensa busca por trabalhos 
de audiovisual voltados para a primeira infância, tendo 
encontrado poucos relatos e pesquisas. Um dos trabalhos 
que encontrei, similar à minha experiência, foi a pesquisa 
acadêmica do Imago, do dr. César Leite da UNESP, com o 
qual dialogo ao longo deste texto. 

3  A primeira infância é a etapa de descoberta e aprendizado 
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aparato tecnológico da câmera, apostei na viabilidade do au-
diovisual como prática dentro da educação infantil e me lan-
cei nessa aventura no que era então desconhecido por mim. 
Permiti-me experimentar a simples premissa de que as crian-
ças também podem manusear câmeras. O que a experiência 
trouxe para mim, o que eu aprendi com a prática e a pesquisa, 
e o que eu aprendi com as crianças é difícil de exteriorizar e 
comunicar apenas com palavras. Não obstante, o esforço da 
escrita é exatamente que, a partir do relato do que vivenciei e 
aprendi, possa contribuir com outros educadores e pesquisa-
dores que se instiguem com o audiovisual e a primeira infân-
cia. Afinal, o que podemos aprender com a prática audiovi-
sual de crianças pequenas?

Ponto de partida

Iniciei minha pesquisa na Creche UFF4 em março de 
2016, durante a primeira semana de aula dos novos alunos do 
Grupo Azul.5 Portanto, pude acompanhar a adaptação dessas 
crianças de 2 a 3 anos (9 meninos e 3 meninas) ao ambiente 
escolar, ao mesmo tempo que eu mesma também me adap-
tava ao espaço e às crianças e entendia a dinâmica da creche 
e a práxis das educadoras do ensino infantil. Durante essa 

entre o nascimento e os 6 anos de vida. Neste texto, utilizarei o termo 
como sinônimo da faixa etária 2-3 anos, pois meu interesse se voltou 
a essas crianças no início da primeira infância, já contempladas pela 
educação infantil pública da UFF.

4  É importante ressaltar que a Creche UFF surgiu como um programa 
de extensão e tem como eixos fundamentais da proposta educacional a 
brincadeira, o desenvolvimento da autonomia das crianças e os “com-
binados”. Recebe muito bem – e até mesmo incentiva – projetos de pes-
quisa e prática, encaixando-os facilmente na rotina da creche. Por isso a 
Creche UFF foi escolhida como o espaço da minha pesquisa.

5  A Creche UFF organiza suas turmas por cores. Apesar das outras tur-
mas terem crianças entre 4-6 anos misturadas independentemente da 
faixa etária, o Grupo Azul é a turma dedicada às crianças pequenas de 
2-3 anos.
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semana, realizei as mesmas atividades dessas educadoras 
que acolhem, cuidam, observam, intervém e brincam com as 
crianças, tornando-me, assim, uma figura adulta de confiança 
e afeto para os educandos. Considero esse primeiro momento 
essencial para minha assimilação no e do espaço Creche UFF, 
compreendendo seus horários e rotina, movimentação entre 
locais, “combinados” e cuidados com as crianças, e, mais im-
portante, estabelecendo uma relação com a singularidade de 
cada um dos integrantes da turma.

Passada a primeira semana, comecei a mediar indivi-
dualmente6 o encontro dessas crianças com a câmera Han-
dycam e com tripés leves em atividades de filmagem explo-
rando o ambiente e os próprios aparatos tecnológicos. Para 
que a prática fosse de fato lúdica e potente, as crianças só par-
ticipavam por interesse e desejo, quando e por quanto tempo 
quisessem, jamais obrigadas. Também é interessante pensar 
que, geralmente, a experimentação dos recursos audiovisuais 
é negada às crianças pequenas pelos adultos, que as proíbem 
de mexer em celulares, computadores, tablets e câmeras. Isso 
posto, para a maioria dessas crianças de 2-3 anos, essa foi a 
primeira vez que puderam experimentar livremente um apa-
rato que filma. Cada criança estabeleceu uma relação diferen-
te com esse “novo brinquedo”, e era perceptível que a câmera 
atendeu à urgência expressiva de algumas delas (DERDYK, 
2015), que aguardavam impacientes pelos momentos do dia 
em que poderiam tê-la em mãos.

6  Houve também atividades feitas coletivamente com a câmera, como a 
em que ela foi plugada na televisão da sala de vídeo e diversas crian-
ças podiam manipulá-la enquanto o resto da turma observava ao vivo 
a filmagem na TV. Ou como quando todos puderam filmar os outros 
colegas em movimento em cima de uma cadeira de rodinhas empurra-
da por mim. Porém, concentro-me aqui nas atividades que tomaram a 
maior parte do tempo e das reflexões: as experiências individuais das 
crianças com a câmera. 
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O primeiro aprendizado

Ao observar como as pessoas se relacionam com o 
audiovisual na escola, [...] surge a vontade de ver 
e fazer cinema como ponte de aproximação entre 
o conhecido e o desconhecido, entre o que se vê e 
o que está invisível, entre o inaudível e o que se 
ouve, [...] enfim, para estabelecer mais um víncu-
lo com a arte, [...] com o desejo de educar nossos 
sentidos e de nos encontrarmos com a alteridade 
(GRAZINOLI, 2015, n.p.).

Uma preocupação recorrente no que concerne à inserção 
do audiovisual e cinema na escola é como preservar seu cará-
ter desestabilizador e sensibilizador dentro de uma instituição 
tão regrada. Pois toda forma de enclausuramento do audio-
visual e cinema dentro da lógica disciplinar reduziria a po-
tência do encontro com a alteridade (BERGALA, 2008), como 
acontece muitas vezes em disciplinas curriculares como artes, 
filosofia e sociologia, e do que o audiovisual não está imune. 
Por isso, no ensino fundamental e médio, é sempre uma luta 
conseguir ver e realizar audiovisual com educandos escapu-
lindo da lógica da obrigatoriedade, das aulas com currículo, 
horário, prova etc. e driblando a falta de recursos.

Por outro lado, sem que eu esperasse, a inserção do au-
diovisual na turma inicial da Educação Infantil foi bem me-
nos conflitante do que no resto da Educação Básica. Foi, na 
verdade, aprazível. Exatamente porque, ao menos7 na Creche 

7  A experiência aqui relatada parte de um privilégio de ter sido desen-
volvida na educação infantil de aplicação da UFF, e seria muita inocên-
cia afirmar que são essas as condições em todas as instituições de edu-
cação infantil. O direito à educação infantil pública em si ainda é muito 
recente (materializada apenas em meados dos anos 1990) e, apesar do 
referencial curricular nacional para a educação infantil de 1998 lançar 
desafios para promover uma educação centrada na criança e pensar na 
organização do tempo e espaço de forma que melhor contribua para 
o desenvolvimento das crianças, sabemos que encontra limites na es-
trutura dos espaços, formação continuada e qualificação de educado-
ras(es), falta de investimentos etc.
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UFF, a autonomia dos educandos já faz parte do projeto pe-
dagógico cotidiano. A autonomia está presente nos “combina-
dos” decididos nas “rodinhas” no início do dia, e na maneira 
como se organiza o tempo e espaço, com atividades desen-
volvidas simultaneamente em diferentes “cantinhos” por gru-
pos de interesse. 

Como diz Borba (2011, p. 22), “os espaços [...] são luga-
res abertos, cujos limites se transformam devido às diferentes 
possibilidades expressivas, sensoriais, emocionais e cognitivas 
da criança”. Essa abertura oportunizou um audiovisual mais 
potente, que entra como uma atividade que permite o deslo-
camento pelos espaços escolares e em diferentes momentos 
do dia, e que, mesmo quando o único recurso era uma câmera 
Handycam, pôde acolher as crianças interessadas em manu-
sear e experimentar os aparatos audiovisuais, individualmen-
te ou em pequenos grupos. Eventualmente, todas as crianças 
da turma que acompanhei utilizaram os aparatos, algumas 
por poucos minutos, outras ficando encantadas por horas se-
guidas. Os diferentes tempos para o desenvolvimento dessa 
relação lúdica muito singular e particular de cada educando 
com a filmagem dificilmente são oportunizados no resto da 
educação básica como pôde acontecer na Creche UFF. 

Por isso, carrego como aprendizado essa pedagogia da 
creche que consegue abrigar o audiovisual ainda de maneira 
libertadora, expressiva e cheia de alteridade. E que me leva 
a questionar: por que o lúdico e a experimentação deveriam 
ficar restritos ao que culturalmente designamos de infância? 
A autonomia experimentada pelas crianças da creche não de-
veria ser também estimulada nos educandos mais velhos? A 
liberdade de ir e vir, de movimentar livremente o corpo sem 
estar preso a uma cadeira, de escolher seus próprios horários 
do dia e qual atividade vai estar desenvolvendo quando tiver 
interesse; portanto, o poder de agir no mundo. Por que, à me-
dida que a criança cresce, os espaços e tempos de autonomia 
vão diminuindo?
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(N)as Filmagens

Nas experimentações das crianças do Grupo Azul 
com a câmera Handycam, com ou sem tripé, pude observar 
muitos processos singulares e diferentes relações com esse 
aparato novo no espaço da Creche UFF. Como educadora, 
acompanhei as interações dos educandos com a Handycam 
me esforçando para incentivar a autoria e autonomia das 
crianças, dialogando com seus interesses e expressividade, 
incentivando diferentes formas de apropriação. É muito di-
fícil – na posição privilegiada de adulta – não podar a crian-
ça em seu processo, não impor determinadas exigências 
estéticas que, previamente, haviam sido impostas a mim e 
jamais corrigir a maneira de a criança se expressar e filmar. 
Tudo isso é um esforço, que exige consciência e presença. E 
que é favorecido quando situamos o processo de aprendi-
zagem do educando como mais significativo que o produto 
audiovisual, e mais orgânico ainda quando vemos a criança 
como sujeito.

Partilho essa ponderação com a professora Daniele 
Grazinoli (Escola de Educação Infantil da UFRJ), que se 
questiona “como fazer para que a atividade de produção 
do filme esteja menos a serviço do produto e mais dedi-
cada à vivência do processo enquanto exercício de criação 
de modos de ver, sentir e fazer” (GRAZINOLI, 2015, n.p.). 
Identifiquei que uma das soluções para essa questão é sim-
plesmente permitir à criança a autonomia em sua criação. 
A criança pequena não está preocupada com a qualidade 
técnica do produto produzido por ela. Está ocupada viven-
ciando intensamente o momento da filmagem. Como diz 
Derdyk, “a criança está integralmente presente em tudo o 
que faz” (DERDYK, 2015, p. 25). 

E, dessa forma, o corpo inteiro está presente na ação. 
Ao filmar, seguram a câmera com suas mãos pequenas, com 
certa dificuldade conseguem levantá-la e apontá-la para a 
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frente e para cima, buscam um domínio corporal, um equi-
líbrio olhando o mundo pelo visor. Correm carregando-a, 
descem o escorregador, inserem suas mãos e pés no enqua-
dramento, abaixam a câmera e filmam o próprio corpo etc. 
Até que o que o olho da criança vê e o que a câmera cap-
ta, e a movimentação do braço da criança e o movimento 
da câmera se confundem em corposcâmeras e câmerascorpos 
(LEITE, 2013).

Toda vez que uma das crianças ia manusear a câmera 
pela primeira vez, eu as mostrava como segurá-la de forma 
segura, como ligá-la, e, aos poucos, ia apresentando a lente 
por onde a imagem era captada, o botão do zoom e o botão 
de iniciar e finalizar uma gravação. Com Caio8 (2 anos), 
ao explicar o botão que inicia a gravação, além de mostrar 
que no visor aparecia um ponto vermelho, reproduzi um 
ruído parecido com o que a câmera faz quando se aperta 
o botão: “Thu”. Durante um tempo, ele experimenta esse 
botão, e quando o aperta diz: “Thu”. Filma seus próprios 
pés. Segurando a câmera com dificuldade observa o visor 
e caminha, filmando o caminho do parquinho até a biblio-
teca, mostrando o chão de flores da Creche UFF e seus 
pés. Chegando à biblioteca, posiciona a câmera em cima 
da mesinha de leitura, enquadra um livro, e... “Thu”! O 
vídeo continua rodando. Os dedos de Caio ainda não têm 
a precisão e a força para conseguir apertar o botão; mesmo 
assim, seu “thu” ficou registrado em seu vídeo quase como 
um “corta!”.

8  Todos os nomes das crianças estão trocados para preservar sua pri-
vacidade. 
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Fonte: frame da gravação de Caio, 2016.

Já Fernanda (3 anos), assim que se sente confiante com a 
câmera, busca por sua figura adulta favorita: a professora. Ve-
mos os adultos de outra forma aqui. Primeiro as pernas e tron-
cos, até que Fernanda consegue levantar a câmera e nos mos-
trar o rosto do adulto num enquadramento de baixo pra cima. 
Nossa, é assim que ela vê a professora! Enorme, preenchendo 
tudo, carinhosa. Entre os espaços em busca de adultos para 
filmar, ela filma o chão. De repente, algo lhe chama a atenção. 
Para, dá um zoom e observa por um tempo. Será a textura? Os 
desenhos geométricos que as pedrinhas fazem no concreto?

Lucas (3 anos) experimentava e reexperimentava por 
onde a câmera capturava as imagens, pois na Handycam o 
visor não se posiciona exatamente na mesma linha onde se 
encontra a lente, o que proporcionou uma tentativa científica 
de vários dos educandos de experimentar com as mãos exa-
tamente de onde vinham as imagens que eles observavam no 
visor, com vários erros e acertos. Mostrei mais uma vez onde 
se encontrava a lente, e Lucas me questionou: “Para botar a 
mão?”. E fechava e abria o protetor da lente com os dedos. 
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Colocava a mão em frente à lente, olhava pelo visor e consta-
tava: “Tá escuro”. No momento, eu estava tentando realizar 
uma filmagem com Lucas utilizando o tripé. Talvez se sentin-
do preso pelo tripé – que em outras ocasiões ele simplesmen-
te carregou consigo –, pediu-me ajuda para tirar a câmera do 
tripé e saiu filmando.

Sim, apesar da surpresa da maior parte dos adultos com 
quem falei de meu projeto, reforço que sim, as crianças de 
2-3 anos podem filmar. E, para além disso, elas “têm o po-
der de mudar a ordem das coisas, de virá-las pelo avesso, [...] 
de (des)criar o que existe” (LEITE; CHISTÉ, 2015, p. 273), en-
fim, de subverter. Nunca devemos subestimar a capacidade 
delas. Mesmo partindo da proposição de que suas filmagens 
não têm uma intencionalidade prévia, nem durante (LEITE, 
2013, e de que são aparentemente caóticas, “o que a criança 
realiza, o faz com necessidade de seu próprio crescimento” 
(DERDYK, 2015, p. 57).

Também não há a intenção de determinar o que elas es-
tavam pensando enquanto filmavam. Efetivamente, o que está 
presente neste texto são os meus atravessamentos; o que sen-
tiram de fato os educandos enquanto se expressavam não está 
aqui. “Não existe, inclusive, a ciência do que eles estavam en-
tendendo ou mesmo o motivo de estarem filmando. Porém, há 
a certeza que os encontros com os filmes produziram marcas, 
tanto nos bebês [e, neste caso, nas crianças] quanto nos adul-
tos” (GRAZINOLI, 2015, n.p.).

Enquanto Lucas filma o teto da sala de aula com zoom, 
mexe a câmera enquanto narra o movimento: “Prum lado, pro 
outro, prum lado, pro outro”. Observa o teto como nunca an-
tes, visualizando suas texturas bem de perto. Afasta um pouco 
o zoom e me questiona: “O que é aquilo?”. Ele enquadra uma 
decoração pendurada no teto da sala. Jogo a pergunta de vol-
ta: “O que é aquilo?”. Responde: “Não sei”. Ou ele não reco-
nheceu a decoração numa escala tão diferente ou nunca havia 
percebido que ela estava lá. 
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Não foram poucas as vezes que essa pergunta surgiu en-
quanto observavam o mundo com zoom pelo visor da câmera: 
“O que é isso?”, me pergunta um menino que deu zoom na 
grade losangular do parquinho. Assim como eu, Leite chega à 
hipótese de que, para a criança filmando, é “como se a câmera 
desse um caráter de extraordinário a aquilo que é ordinário” 
(LEITE, 2014). Como se trouxesse um novo olhar ao que está 
no campo do comum, como o teto, o chão, a decoração, a gra-
de, os cachinhos da colega. Vou além: será que não é para nós, 
adultos, que é extraordinário ter uma nova visão, um outro 
olhar para a realidade, e para o que era ordinário para a gen-
te? Mas que, na realidade, naturalmente atrairiam a atenção 
das crianças? Afinal, são elas que, ao filmar, dão visibilidade a 
várias coisas em que não prestamos atenção.

Nas suas interações com as pessoas, a natureza e 
os objetos ao seu redor, as crianças admiram-se 
com o que para nós passa despercebido, de tanto 
que nossos olhos gastos e viciados por uma lente 
que busca a verdade, a linearidade, as explicações 
racionais para o mundo. As crianças têm os olhos 
abertos para a simplicidade, para o inusitado e 
para a inversão da ordem das coisas (BORBA, 
2011, p. 19-20).

O olhar da criança

Após dias e horas de exploração e experimentação com 
os educandos e as câmeras, volto para casa com os cartões de 
memória cheios de singularidades de cada criança registra-
das em seus vídeos. Vejo e revejo os resultados, que me fa-
zem recordar os atravessamentos com mais intensidade que 
minhas anotações. Neles estão presentes o olhar e o interesse 
das crianças. Cada vídeo “é uma comunicação significativa 
[da criança] consigo mesma, é a seleção daqueles aspectos [...] 
com que ela se identifica (LOWENFELD; BRITTAIN, 1977, p. 
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50). Sendo assim, esses vídeos nos dizem muito sobre a crian-
ça que estava filmando e, mais ainda, sobre ser criança.

A criança é um ser em contínuo movimento. Este 
estado de eterna transformação física, perceptiva, 
psíquica, emocional e cognitiva promove na crian-
ça um espírito curioso, atento, experimental [...]. 
Vive em estado de encantamento diante dos ob-
jetos, das pessoas e das situações que a rodeiam 
(DERDYK, 2015, p. 24).

Por isso, essas imagens produzidas por crianças peque-
nas nos convidam a (re)ver o mundo pelos olhos delas. São 
imagens que “profanam a ordem [...] das coisas, os sentidos 
dados, estabelecidos, [...] imagens lúdicas que nos mostram 
muito das experiências infantis” (LEITE; CHISTÉ, 2015, p. 
276). E mais: sempre que exibo um compilado dos vídeos 
para adultos, fica evidente o fascínio com o ponto de vista das 
crianças, com essa câmera que nos coloca na mesma altura de-
las, revelando-nos o mundo através de seu olhar, re(vi)vendo 
as enormes proporções dos objetos e adultos, permeando-nos 
de nostalgia da infância, da intensidade do presente que nos 
habitava quando éramos crianças.

A potência dessas imagens é, para Leite, a possibilidade 
de ver “o que eu não vejo, ou não percebo, ou não me afeto, 
e outros veem, percebem e se afetam” (LEITE, 2013).9 Acredi-
to que essa frase é uma máxima no audiovisual e no cinema 
em geral: a imagem pode produzir empatia, pode represen-
tar outra experiência, pode proporcionar um encontro com a 
alteridade. Notavelmente, no caso específico de imagens fil-
madas por crianças – ainda mais especificamente na primeira 
infância –, o que não podíamos mais ver ou que não mais nos 
afetava deve-se ao fato de que perdemos a capacidade de nos 
encantar, de nos interessar e de estar presentes; e podemos 

9  Transcrição minha de fala no vídeo “O que pode a imagem?”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=lYR6xRpJbdE>.
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readquirir essa capacidade assistindo aos vídeos e observan-
do as crianças, revendo e relembrando esse olhar da infância. 

Em diferentes momentos, fiz diferentes “leituras” dessas 
imagens. Uma delas foi rememorar o processo de produção 
das mesmas, o qual relatei neste texto. Outra, mais analítica, 
enumerou semelhanças entre os vídeos e pontuou o progres-
so dos educandos em suas habilidades fílmicas. Entretanto, a 
“leitura” mais significativa foi exatamente aquela que exigiu o 
maior deslocamento, pois para ela

é preciso [...] desnudar o olhar pautado em uma 
ideia utilitarista das coisas, da infância, da própria 
criança. [...] É preciso um deslocamento sensível 
e vê-las de outro lugar. Do lugar que rompe com 
a ‘adultez’ [...]. É preciso olhá-las do lugar da in-
fância, da criança” (LEITE; CHISTÉ, 2015, p. 273).

Portanto, ao assistirmos a imagens produzidas por crian-
ças, principalmente crianças pequenas, não podemos impor a 
elas o olhar da racionalidade adulta, que categoriza e encaixa 
o produto numa fase do desenvolvimento infantil. Para reali-
zar uma nova “leitura” menos sistemática, precisei tomar meu 
tempo assistindo aos vídeos, estar presente nesse momento, 
me permitir atravessamentos. Por exemplo, pensando na con-
templação do desenho infantil, Derdyk aponta que muitas ve-
zes os professores, intimidados diante de indecifráveis rabis-
cos, aplicam ou adotam uma classificação para tal desenho, o 
que “acaba por minimizar o universo que a ele se apresenta” 
(DERDYK, 2015, p. 54). O mesmo pode acontecer ao assistir-
mos a vídeos produzidos por crianças menores de 3 anos. 

Tanto as filmagens das crianças do Grupo Azul da Creche 
UFF quanto as imagens da pesquisa acadêmica de Leite junto 
à creche no Município de Rio Claro/SP são trêmulas, dançan-
tes, desfocadas, exageradamente próximas do objeto filmado, 
desprovidas de sentido e – exatamente pelo não sentido – por 
vezes cansativas ao olhar adulto que busca sentido em tudo. 
“A infância nos oferece o incômodo de ter que lidar com o não 
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sentido das coisas. E as crianças fazem isso o tempo todo com 
a câmera” (LEITE, 2014). Portanto, o que se deve “ler” nessas 
imagens não é o sentido (in)existente dentro delas, e sim o que 
elas podem nos despertar.

Os borrões, a mistura de cores, o balançar da imagem e 
os ruídos constantes de crianças e música me transportam a 
um estado quase terapêutico de atenção tênue, vertigem e en-
cantamento. Me oferecem a oportunidade de me deslocar do 
meu modo de pensar, e de (re)aprender a perceber o mundo 
como na infância. Me descubro aceitando o convite de Borba: 
“Que tal aprender com as crianças a inverter a ordem, a rir 
[...], a sonhar e a imaginar?” (BORBA, 2011, p. 23). Talvez seja 
esse o maior aprendizado que temos a receber das imagens 
feitas por e com crianças pequenas. 

Ao trabalhar com crianças, a gente ganha, a gente desa-
prende o que havia aprendido sobre crescimento e amadure-
cimento: uma adultização que exige um fechamento do corpo 
e dos pensamentos, uma racionalidade que exige sentido e 
utilidade em tudo, uma vivência no tempo que não se faz pre-
sente. O adulto como produto acabado. Encontro consonância 
das minhas reflexões nos textos de Edith Derdyk e de Leite 
e Chisté, quando entendem que a experiência e as imagens 
produzidas pelas crianças nos ajudam a pensar numa forma-
ção docente mais aberta, criativa, sensível às expressões e sin-
gularidades das crianças, que se faça presente nas relações e 
se permita o atravessamento. Foi isso que esse meu encontro 
com a primeira infância e seu processo audiovisual despertou 
em mim: “estar em formação” é estar sempre presente.
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O documentário 

escola-comunidade: 

relatos de uma experiência

        Fabrício Borges1

O documentário escola-comunidade: 

Uma arte possível

O presente artigo descreve um experimento2 
de realização audiovisual no ambiente escolar e 
investiga como experiências semelhantes podem 
vir a ofertar uma aproximação da escola com a co-
munidade. Também são pontos de interesse des-
ta investigação: como o documentário, enquanto 
arte, e o processo de realização audiovisual cole-
tivo, enquanto liturgia arte-educadora, podem ser 
compreendidos dentro da visão da educação con-
temporânea. A metodologia de organização, de-
senvolvimento e mediação para a concretização 

1  Fabrício Borges é documentarista e arte-educador. Especia-
lista em arte-educação pela ECA-USP e bacharel em comu-
nicação social: imagem e som pela Universidade Federal de 
São Carlos. Nos últimos 10 anos atuou como orientador, 
roteirista, diretor ou editor na produção de 144 curtas-me-
tragens desenvolvidos em realizações coletivas, como as 
Oficinas Tela Brasil, Instituto Querô, CENPEC e Tewapa: 
Cinema e Educação.

2  Liberdade, mas nem tanto: VÍDEO. Oficinas Tela Brasil, 
Manaus/AM, 2009. (10min01s). Disponível no Youtube: 
<https://youtu.be/ieFJw0vJmPo>.
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do projeto foi aqui descrita como forma de ilustrar pontos 
significativos para uma prática artístico-pedagógica poten-
cialmente transformadora da realidade, que legitima os pre-
ceitos contemporâneos sobre arte/educação, nos quais a arte 
e a cultura assumem papéis fundamentais e constitutivos no 
processo educativo.

A descrição do processo de execução do curta é segui-
do por uma análise que pretende levantar uma relação entre 
a experiência coletiva, a aprendizagem em audiovisual e o 
empenho na relação escola-comunidade com relação ao pen-
samento de Paulo Freire. Apesar de não abordar diretamen-
te a realização audiovisual na educação em sua obra, Freire 
retrata aspectos relacionados ao trabalho coletivo, levando 
em conta múltiplas linguagens, além de defender o direito a 
uma educação plena – na qual a conscientização, a autono-
mia, a liberdade, o diálogo e a igualdade de direitos se façam 
presentes em todos os aspectos. Ana Mae Barbosa, pioneira 
em arte-educação no Brasil, é igualmente relacionada, con-
siderado a confecção do audiovisual como dispositivo arte/
educador. Para ressaltar a complexidade e o encanto do pro-
cesso de realização da narrativa audiovisual – desde seus 
desdobramentos no fazer artístico ao fascínio da tela refletin-
do imagens de sua própria realidade –, foram “convidados” 
outros pensadores, como Edgar Morin e Flávia Maria Cunha 
Bastos, para compor esta reflexão.

O curta-metragem Liberdade, mas nem tanto foi seleciona-
do para este relato, entre tantas outras experiências possíveis 
de serem descritas, por sua claridade no modo de fazer e seu 
didatismo no pensar a arte cinematográfica – dentro da pers-
pectiva da produção documental amadora, impossibilitada de 
viabilizar produções audiovisuais mais intricadas, mas mes-
mo assim de grande valor artístico. Ao mesmo tempo que tra-
balha a complexidade do pensamento da linguagem de modo 
significativo, o projeto apresenta uma singeleza no processo 
de captar as imagens, sons e o editar do conteúdo, apenas com 
cortes simples – contribuindo como um modelo possível de 
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ser realizado em diversos âmbitos. Como se o vídeo consa-
grasse um gênero documental preocupado substancialmente 
em narrar histórias cotidianas em uma linguagem coloquial 
sem formalismos, sem o anseio da exposição global e o acaba-
mento de um produto comercial que convence pela aparência 
e não pelo conteúdo e considera o público como consumidor, 
contrapondo-se à ideia de sujeito consciente inserido no con-
texto histórico e cultural da trama narrativa.

Relato de uma experiência

Liberdade, mas nem tanto foi realizado em setembro de 
2009 em Manaus, capital do estado do Amazonas. O filme foi 
produzido pelo projeto Oficinas Tela Brasil, um projeto via-
bilizado por meio de leis de incentivo à cultura que propor-
cionava um primeiro contato com a realização audiovisual e 
destinava-se, sobretudo, aos jovens do ensino médio residen-
tes em áreas de alta vulnerabilidade social e carentes de re-
cursos públicos na área da cultura. Idealizadas pelos diretores 
Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, entre 2007 e 2014 as Oficinas 
Tela Brasil produziram mais de 400 curtas-metragens feitos 
em cerca de 70 cidades em todos os estados do Brasil. O pro-
jeto contou com diversas equipes de educadores para tais ofi-
cinas, e cada uma dessas equipes realizava, ao seu modo, sua 
metodologia pedagógica.

 A oficina de Manaus, com 13 dias de duração (aproxi-
madamente 64 horas/aula), contou com 20 selecionados. Os 
participantes do projeto Oficinas Tela Brasil normalmente 
eram escolhidos a partir de uma redação previamente solici-
tada em uma fase de divulgação do projeto, o que acontecia 
quase sempre em uma escola sede ou nas escolas próximas 
de onde seria realizada a oficina. Mas nesse caso específico, 
a parceria foi firmada com o Governo do Estado do Amazo-
nas, que através da Secretaria de Estado da Cultura nos deu o 
suporte necessário à divulgação nas escolas e o espaço físico 
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para os encontros na região central da cidade. Os escolhidos 
estavam na faixa etária do ensino médio, mas foram permiti-
dos participantes de todas as idades. Tivemos em torno de 100 
candidatos para as 20 vagas oferecidas.

Durante o processo seletivo, os candidatos foram es-
timulados a escrever uma história que eles considerassem 
importante e que poderia ser contada por meio do cinema. 
Esse mote trabalhado anteriormente servia também para, 
no segundo dia de oficina, definir democraticamente os três 
temas base para serem roteirizados como curtas-metragens, 
sem restrições de gênero de linguagem audiovisual. Pode-
ria ser uma ficção, um documentário ou uma animação, por 
exemplo. O grupo definiria qual caminho deveriam seguir, 
levando em conta também a viabilidade técnica e narrativa 
para cada história – compreendendo que não contariam com 
aporte financeiro ou amplos equipamentos técnicos para a 
realização (somente uma câmera, um microfone e alguns re-
cursos auxiliares).

 O grupo foi composto por seis integrantes, dos quais três 
estavam na faixa dos 16 anos e três tinham entre 20 e 30 anos. 
O projeto de documentário foi planejado e gravado por uma 
equipe que estava em seu primeiro experimento de realização 
audiovisual. A edição aconteceu sob o acompanhamento de 
cada um desses diretores inexperientes, mas muito atentos e 
diligentes nos processos de escolhas, plano a plano, a respeito 
da história que gostariam de narrar. Minha ação nesse filme 
foi a de colaborador pedagógico no processo de desenvolvi-
mento do roteiro e no entendimento da linguagem audiovi-
sual (essa fase durou sete dias), e ainda orientador de grupo 
no momento de gravação (dois dias) e, por último, de edição e 
finalização (três dias). 

Na montagem intercedi entre a plataforma de edição 
e os intuitos do coletivo realizador, sempre privilegiando o 
modo mais democrático possível nas deliberações necessárias 
ao processo. O projeto culminou na exibição pública de todos 
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os curtas realizados em Manaus em uma sala de cinema reple-
ta de alunos de escolas públicas e com a presença de amigos e 
parentes dos realizadores. A metodologia relatada abaixo dá 
conta apenas de parte da minha atuação nessa oficina, dentre 
tantas outras dezenas de perspectivas. De todo modo, convém 
aos meus objetivos aqui descritos relatar um modo de fazer 
filmes coletivos, fundamentado em uma posição contempo-
rânea de enxergar a escola nos dias de hoje: a que permite o 
protagonismo dos educandos diante das diversas formas de 
apreender o conhecimento.

A realização

Até que ponto podemos nos desprender do sistema? Um 
casal de artesãos nos revela os limites 

de uma vida alternativa nos dias de hoje. 
Com eles, aprendemos que a liberdade é 

uma grande conquista, mas tem o seu preço.3 
 

Alunos realizadores: Bete Chagas, 
Dhyego Lymma, Grace Kelly Chaves, 

Marcelo Otávio, Vá Araújo, Valentina Ricardo.

Liberdade, mas nem tanto nasceu de uma ideia sugerida 
por uma das participantes. A intenção original seria registrar 
os antigos hippies, que hoje em dia levam suas vidas ditas nor-
mais, mas que em algum tempo participaram do movimento. 
Os pais de um dos participantes foram hippies nos anos 1960, 
e isso certamente influenciou na escolha temática, mas todos 
que se propuseram a trabalhar nesse tema traziam essa curio-
sidade de, quem sabe, trazer para o presente histórias de um 
tempo muito significativo na vida dessas pessoas. O grupo 
se reuniu por dois dias imaginando caminhos para essa nar-
rativa. Porém não foi possível seguir com essa ideia, pois os 

3  Sinopse desenvolvida pelo coletivo realizador do curta-metragem rea-
lizado em Manaus, 2009.
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nossos únicos protagonistas conhecidos não quiseram ser en-
trevistados sobre esse assunto, ou talvez não foram suficien-
temente convencidos quando solicitados pelos alunos.

A partir desse momento, o coletivo seguiu por uma li-
nha narrativa mais realista. Improvisaram uma pesquisa de 
campo e observaram o entorno do local dos nossos encon-
tros. Em um momento, depois de algumas conversas com 
os hippies locais, encontraram o Luciano, a Bárbara e seus 
filhos. Ainda me recordo da empolgação do grupo ao me 
relatar essa conversa. Já se sentiam prontos para, no próxi-
mo encontro, levar uma câmera e filmar. A demanda nesse 
momento passava do desespero inicial, diante da negativa 
anterior, para uma empolgação e avaliação da necessidade 
de entender o funcionamento dos equipamentos de grava-
ção. Só nesse momento passaram a receber “aulas técnicas”, 
já direcionadas para eventuais necessidades desse coletivo.

Após o entendimento elementar dos aparelhos de gra-
vação, como microfone e câmera, dedicaram-se ao término 
do roteiro do documentário – o que consistia apenas em al-
gumas observações técnicas de como cada membro da equi-
pe poderia contribuir, perguntas básicas para serem feitas ao 
Luciano e à Bárbara e um plano de gravação, seguindo uma 
ordem cronológica do tempo que teriam disponível com os 
equipamentos (cerca de 12 horas, somando-se dois dias).

No dia anterior às filmagens, dediquei um tempo da 
conversa com o coletivo que se formara para tentar, primeira-
mente, acalmá-los ante a ansiedade da espera. Mas também 
sensibilizá-los para a ação artística – para que o filme não fos-
se idealizado apenas como uma ação jornalístico-informativa. 
O diálogo que tive com o grupo seguiu nesse sentido:

1. O campo de ação do documentário poderá seguir por 
um viés muito mais envolvente do que do ponto de vis-
ta das informações previsíveis que o grupo pôde conje-
turar de antemão. 
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2. Seria preciso manter abertas as portas da percepção 
e da emoção diante dos acontecimentos e da contingên-
cia de cada ocasião e situação vivida. 

3. Diálogos impensados, uma mágoa ou um sorriso dis-
creto presente no rosto ou qualquer elemento imagéti-
co ou sonoro imprevisível, muitas vezes inesperados, 
poderiam surgir e mudar o rumo das projeções ante-
riores, e, se isso acontecesse, não seria necessariamente 
prejudicial, pelo contrário, muitas vezes nesse tipo de 
trabalho não se tem o controle das situações vividas. 

4. Quando se pretende investigar a vida de alguém é 
aconselhável tentar se colocar em seu lugar, buscando 
pensar da forma como a pessoa pensa ou age nas suas 
circunstâncias. É preciso estar disposto a identificar 
características iguais com o outro – sentindo o que ele 
sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da ma-
neira como ele aprende.

5. Precisamos respeitá-los e não os julgar, além de não 
propor soluções, como se tivéssemos resoluções para 
suas biografias através das filmagens.

6. Será preciso compreender as condições favoráveis e 
desfavoráveis do trabalho coletivo e aproveitar de di-
versas formas os diálogos que seriam constituídos a 
partir de então.

Para tanto, mais do que palavras, também elaborei de 
antemão uma dinâmica e a nomeei de “A Rosa dos Ventos 
dos Sentimentos Humanos”. Imbuído de vários trechos mu-
sicais dos mais diversos estilos e gêneros, cada participante 
foi convidado a tentar encaixar algum sentimento gerado a 
partir daquele estímulo musical em determinado ponto car-
deal de uma rosa dos ventos desenhada na lousa. Depois de 
30 minutos de apreciação de dezenas de trechos musicais, a 
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lousa ficou repleta de sentimentos. De certo modo, estáva-
mos preparados para as gravações do dia seguinte.

No primeiro dia de gravação, Luciano e Bárbara não 
apareceram ao local combinado. Mas graças à destreza de 
um dos membros do grupo, que se prontificou em conver-
sar, pesquisar e investigar, o coletivo conseguiu localizar a 
família em outro local. As gravações seguiram muito bem: 
fizemos uma espécie de rodízio em que todos puderam em 
algum momento operar a câmera e o equipamento de som. 
Muitas descobertas e histórias sobre aquelas pessoas foram 
se desvelando. O grupo havia elaborado previamente per-
guntas para serem feitas, como: “Onde nasceram?”; “como 
se conheceram?”; “porque decidiram virar hippies?”; “como 
era o dia a dia?”; “por quais cidades passaram?”; “quais os 
momentos de maior dificuldade?”; “quais eram os seus so-
nhos?” etc., mas, durante as gravações, muitos outros assun-
tos foram surgindo.

O grupo passava a enxergá-los sob outra perspectiva – 
não só Luciano confirmara seu talento, esclarecimento e dom 
da retórica, como também Bárbara, embora falasse pouco, re-
velou-se uma pessoa de uma candura e beleza que não ha-
víamos imaginado. Sem contar a relação de amizade e afeto 
firmada entre o grupo e as crianças. Ao final das gravações, 
a despedida foi dolorosa. Começamos a próxima etapa de 
produção no dia seguinte. Tínhamos cerca de duas horas de 
material capturado, o qual chamamos de material bruto, des-
tinadas para a edição.
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Material de apoio elaborado por Fabrício Borges

Fonte: Oficinas Tela Brasil. Manaus, 2009. Acervo Fabrício Borges.

A Rosa dos Ventos dos Sentimentos Humanos

Fonte: Oficinas Tela Brasil. Manaus, 2009. Acervo Fabrício Borges.
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A montagem do quebra-cabeça

O vocabulário do cineasta reflete 
significativamente a sua maneira de pensar o cinema 

(BURCH, 1973, p. 11).

A edição é um momento muito significativo para o co-
letivo realizador, ainda mais importante quando se trata de 
um documentário – grande parte das decisões são tomadas 
a partir do que realmente temos em imagens e sons grava-
dos. Até então, do roteiro ao desenvolvimento, tudo não 
passara de especulações acerca do tema. Não é fácil editar 
e se propor a acompanhar, horas a fio, uma edição comple-
xa, mas o coletivo se manteve devotado nessa fase também. 
A participação democrática de todos do grupo foi essencial 
para o resultado. 

Liberdade, mas nem tanto, com cerca de 8 minutos de nar-
rativa (se descontados os créditos), suscitou muito trabalho 
para o coletivo, mas as decisões tomadas ali certamente os aju-
daram a compreender o audiovisual por outra ótica. Foram 
precisos muito desapego e diálogo para selecionar apenas al-
guns minutos naquele vasto material bruto. Aliás, esse era um 
compromisso firmado desde o começo do projeto – os curtas 
não poderiam exceder 10 minutos.

O filme seguiu por uma linha narrativa limpa – sem efei-
tos ou trilhas sonoras que dessem conta de uma ampliação ou 
alteração do clima narrativo. Os sons presentes no curta foram 
todos captados com a gravação dos diálogos, e não houve tra-
tamento de cor nas imagens – procedimento comum mesmo 
nos projetos mais realistas.

A partir da edição, não havia mais importância em se-
guir uma lógica roteirizada anteriormente. Na realidade, 
a experiência vivida pelo grupo na prática da gravação foi 
transformadora – atribuindo ressignificação ao que havíamos 
imaginado no roteiro. 
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Anotamos todos os assuntos que as conversas com o ca-
sal nos ofereceram. Selecionamos os melhores fragmentos por 
questões diversas, como diálogos propositivos ou elucidati-
vos, fotografias ilustrativas ou instigantes.

A todo o momento, eu questionava-os para tentar com-
preender o que cada cena dizia, não só textualmente como 
emocionalmente. Assim, a comparação com a rosa dos ven-
tos se mostrou elucidativa também na edição. Tínhamos 
um discurso sonoro que serviu de base para a narrativa, co-
locamos inicialmente elementos que demostrassem a ênfase 
do Luciano em ressaltar seu modelo de vida, contrapon-
do-se à vida dos “abonados” em dinheiro. Esse discurso 
também funcionou como abertura, para apresentar nossos 
protagonistas aos espectadores. Logo depois surgiram, em 
suas próprias falas, elementos de conflitos sociológicos e 
filosóficos.

Como diria Edgar Morin, o cinema abarca um pen-
samento complexo, que se entrelaça em muitos campos do 
conhecimento em seus discursos imagéticos e sonoros. Essa 
complexidade, negada na apresentação dos personagens, en-
tra no desenvolvimento da narrativa como elemento capital da 
trama. Bárbara relata seus motivos da saída de casa, Luciano 
relembra do pai que o abandonou “quando havia cinco dias 
de nascido”. O filme não propõe solução para essas questões 
que atravessam os campos da psicologia, da antropologia, da 
sociologia, da geografia e da política, entre outras, mas impli-
ca, de alguma forma, a conscientização sobre uma realidade 
presente no cotidiano de todos aqueles jovens que passavam 
ali pela praça central da cidade rotineiramente, sem se dar 
conta da amplitude dessa paisagem social que os circundava.

O cinema, ao mesmo tempo que é mágico, é es-
tético; ao mesmo tempo que é estético, é afetivo. 
Cada um desses termos remete ao outro. Meta-
morfose maquinal do espetáculo de sombra e 
luz, o cinema aparece num processo milenar de 
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interiorização da velha magia das origens... Seu 
nascimento se efetua numa nova chama mági-
ca, como nos sobressaltos de um vulcanismo em 
vias de adormecimento. É preciso, principalmen-
te, considerar esses fenômenos mágicos como os 
hieróglifos de uma linguagem afetiva. A magia é 
a linguagem da emoção e, como veremos, da es-
tética. Só se pode, portanto, definir os conceitos 
de magia e de afetividade de um em relação ao 
outro. O conceito de estética se insere nessa reci-
procidade de facetas. A estética é a grande festa 
onírica da participação, no estágio em que a ci-
vilização conservou seu fervor pelo imaginário, 
mas perdeu a fé em sua realidade objetiva.

Paul Valéry, com um admirável senso das pala-
vras, dizia: “Minha alma vive na tela toda podero-
sa e agitada: participa das paixões das sombras que 
ali se produzem”.

Alma. Participação. Sombras. Três palavras-chave 
que unem a magia e a afetividade no ato antropo-
lógico: a participação. Os processos de participa-
ção – em suas características próprias à nossa cul-
tura – estão ligados a essa extraordinária gênese. 
O que há de mais subjetivo – o sentimento – infil-
trou-se no que há de mais objetivo: uma imagem 
fotográfica, uma máquina (MORIN, 2014, p. 140).

No documentário, a temática não precisa ficar totalmente 
exposta. É admirável que o público cogite hipóteses e soluções 
para a história que está vendo – a proposta narrativa, muitas 
vezes, pode ir para o caminho da sutileza, sem a necessida-
de de resoluções definitivas. Nos debates realizados durante 
a edição, eu havia deixado essa sugestão: seria interessante 
deixar para o espectador argumentos e hipóteses importantes 
sobre uma causa, e não uma lição de moral prévia e explícita. 
O grupo atendeu à proposta, arriscando-se a terminar o filme 
com um retrato da família, como se estivessem se reapresen-
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tando ao público e, ao mesmo tempo, deixando para a plateia 
a resolução da trama.

Considerações finais

O conceito de coletivo realizador voltado à prática do-
cumental se integra perfeitamente aos ideais de Paulo Freire. 
Sua filosofia educacional é comprometida com a promoção da 
consciência crítica. Para Freire, a educação é um processo es-
sencialmente político – ou promove a mudança pela reflexão 
e análise ou reforça os padrões existentes, corroborando valo-
res que não se nutrem de mudanças. Nesse sentido, a elabo-
ração documentarista, a aproximação com a comunidade, a 
valoração do entorno do que lhe é próprio, seja de seus aspec-
tos elogiáveis ou denunciativos, trazem ao fazer artístico um 
tempero que restitui à arte sua função crítica, reestabelecendo 
vínculo com sua tradição transformadora.

Paulo Freire se consagrou, ao menos no universo acadê-
mico, por pensar modelos de alfabetização que promovessem 
também uma leitura de mundo. Dedicou-se à alfabetização 
da linguagem escrita. De certa forma, acredito que a lingua-
gem audiovisual tem necessidades semelhantes e carece de 
um processo de alfabetização acerca de sua especificidade 
e complexidade. O cinema, enquanto linguagem própria, 
constitui-se de elementos verbais, sonoros e visuais que, con-
jugados, tomam sentido próprio. E esse entendimento sobre 
suas potencialidades e desdobramentos no cotidiano é pou-
co refletido na educação de base. Acredito que só estimu-
lando a prática ou, de alguma forma, refletindo sobre seus 
códigos e processos a linguagem audiovisual possa ser mais 
bem compreendida. Até porque seu uso, muitas vezes irre-
fletido e indiscriminado nos meios midiáticos, restringe suas 
potencialidades. E o que mais temos a todo instante, sobre-
tudo na mídia televisiva, é o uso da linguagem audiovisual 
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para reforçar valores alienantes. A realização audiovisual é 
uma poderosa arma contra a opressão cultural e pressupos-
to para a efetivação da liberdade contra os valores impostos 
massivamente pelas culturas dominantes.

A pesquisadora Flávia Maria Cunha Bastos (2008), em 
sua análise sobre as ligações intrínsecas entre arte e a vida co-
tidiana em O perturbamento do familiar: uma proposta teórica para 
a Arte/Educação baseada na comunidade, nos remete para uma 
reorientação do olhar a arte, seguindo a linha freiriana; em-
bora seu trabalho tenha relação com as outras artes locais, o 
documentário se insere nestas condições:

A prática da arte/educação com base em uma vi-
são ampla e inclusiva de mundo considera várias 
formas de arte, desafiando limites convencionais 
e inspirando uma valorização artística mais am-
pla e a possibilidade de maior participação social. 
Portanto, a arte produzida localmente oportuniza 
a estudantes e educadores compreender melhor 
a dinâmica da vida em sua volta, examinando as 
dinâmicas econômicas, políticas e educacionais 
presentes em nossa cultura... Fundamentalmente, 
o conhecimento, a interpretação e a valorização da 
arte produzida localmente podem vir a ser um ca-
talisador para a participação crítica não só na co-
munidade local, mas também na sociedade maior. 
Dessa forma, o ensino sobre a arte local tem o po-
tencial de realizar os objetivos educacionais de 
Paulo Freire, constituindo uma prática educativa 
que busca promover mudanças sociais pelo pro-
cesso de conscientização (BASTOS, 2008, p. 229). 

Ana Mae Barbosa nos lembra também da consciência de 
cidadania fortalecida pela prática artística, que não só favore-
ce o crescimento individual como incita um comportamento 
cidadão, muito mais consciencioso em sua inserção social.

Através das artes é possível desenvolver a percep-
ção e a imaginação, apreender a realidade do meio 



ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permi-
tindo analisar a realidade percebida e desenvolver 
a criatividade de maneira a mudar a realidade que 
foi analisada. “Relembrando Fanon”,4 eu diria que 
a arte capacita um homem ou uma mulher a não 
ser um estranho em seu meio ambiente nem es-
trangeiro no seu próprio país. Ela supera o estado 
de despersonalização, inserindo o indivíduo no lu-
gar ao qual pertence (BARBOSA, s/d, p. 3).

O trabalho com a comunidade do entorno possibilita o 
fazer e o se reconhecer na tela. Essa relação estabelece asso-
ciações com a paisagem social – ninguém se descobre ou se 
desvenda sozinho, porque é preciso o outro para estabele-
cer essa relação. Desse modo, o reconhecer é coletivo e deve 
sempre buscar relações igualitárias como forma de expres-
são e sentido de existir. 

O documentário audiovisual colaborativo pressupõe a 
coautoria criativa e produtiva entre os sujeitos construtores. 
A ideia do coletivo realizador constitui-se em um modelo no 
qual cada participante interage e exerce diversas funções ao 
mesmo tempo dentro de um grupo com propósitos definidos. 
O coletivo realizador implica igualdade de direitos entre os 
participantes, partindo de uma lógica não hierarquizada. Po-
rém, entende que a imersão, a entrega e a dedicação de cada 
sujeito em cada etapa do processo artístico são distintas e as-
simétricas, devendo esse ser um fator de soma e compreensão 
das pluralidades e diferenças entre os sujeitos e uma das ca-
racterísticas naturais das construções artísticas coletivas.

“Ver-se na tela” naturalmente suscita autorreflexão e au-
toanálise. Trata-se de algo completamente diferente da exibi-
ção de um filme de um país distante, ou sobre outra realida-
de. A produção em pequena escala e regionalizada direciona 
os espectadores para um lugar comum, em que o sentimento 

4 Frantz Fanon, um influente pensador do século XX sobre o tema 
da psicopatologia da colonização.
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de comunhão é revitalizado. Todos querem fazer parte dessa 
criação, pois precisam reconhecer seus vizinhos, parentes e 
amigos, que muitas vezes só distinguimos superficialmente. É 
uma nova chance de entrar no universo do outro, que está ao 
seu lado cotidianamente.
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