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Assistir filme é pretexto pra gente brincar. RESUMO

Este trabalho investiga os usos e os atravessamentos do cineclube (e do
cinema) na tessitura dos currículos em redes nos cotidianos de uma escola
pública estadual de ensino médio do estado do Espírito Santo. Utilizamos como
referencial teórico-metodológico as pesquisas nos/ dos/ com os cotidianos
(ALVES, 2008a, 2008b; FERRAÇO, 2002, 2003; OLIVEIRA, 2012) num
exercício intenso de viver, ouvir, sentir gostos, cheiros, percebendo a dinâmica
da tessitura das redes cotidianas na qual estamos todos envolvidos. Uma
pesquisa que não está determinada a priori, ao contrário, foi sendo tecida a
partir dos itinerários percorridos, das curvas, dos tropeços, das vicissitudes,
dos entrecruzamentos das redes. Para a produção dos dados de pesquisa
utilizamos as conversas (LARROSA, 2003; CERTEAU, 1994) produzidas após
as sessões de exibição do cineclube Nome Provisório, no período de junho a
dezembro de 2014. Acompanhamos as sessões dos filmes: Narradores de
Javé, Quanto vale ou é por quilo?, Madame satã, O veneno está na mesa
e Raspage; e nos permitimos emaranhar pela tessitura do currículo e dos
muitos fios em composição com a escola. Percebemos que o cineclube
funciona como um profícuo espaçotempo de aprendizagem e, principalmente,
um importante canal de conversas e encontros entre a comunidade.

Palavras-chave: cineclube; pesquisa com os cotidianos; currículos em redes;
ensino médio
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ABSTRACT

This study inquires on usages and crossings of film society (and cinema) on the
fabrics of network curriculum in the everyday life of a state managed public high
school in Espírito Santo. We adopt theoretical-methodological references such
as researches in/ of/ with everyday life (ALVES, 2008a, 2008b; FERRAÇO,
2002, 2003; OLIVEIRA, 2012), in a intense exercise of living, hearing, feeling
tastes and smells, experiencing the dynamics of the fabrics of everyday life
networks in which all of us are involved. A research that was not defined a priori,
on the contrary, it has woven within itineraries, curves, stumblings, vicissitudes
and the interlacing of networks. Production of research data was based on
conversation (LARROSA, 2003; CERTEAU, 1994) produced after cinema
sessions at film society Nome Provisório, from June to December 2014. We
have attended to the projections of the films: Narradores de Javé, Quanto vale
ou é por quilo?, Madame satã, O veneno está na mesa e Raspage; and we left
ourselves intertwine throughout the fabrics of curriculum and the several lines
that go along with the school. We concluded that film society operates as a
profitable space-time of learning and, mostly, an important dimension of
dialogue and community gathering.

Keywords: film society; research practices in everyday life; network curriculum;
high school
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INTRODUÇÃO: PARA COMEÇAR A CONVERSA... DOS CAMINHOS QUE
NOS TROUXERAM A ESSA PESQUISA

Outro dia tive que responder a um questionário da SEDU sobre o
eu gosto de estudar lá. A primeira coisa que veio em minha cabeça foi ‘portem uma árvore!’. É louco. Tentei pensar em outra resposta, mas, a verdade, é que eu
de estudar lá porque tem uma árvore no meio do pátio. É isso. Não
sava, mas eu assinei meu nome.1

porquê
que lá
gosto
preci-

A escrita de um texto é sempre um momento de solidão, principalmente no
caso de um texto em que o autor se propõe a narrar as implicações da sua
trajetória pessoalprofissional com a sua proposta de pesquisa. O autor precisa
se debruçar sobre as lembranças de seu itinerário formativo e imprimir
significados às situações do cotidiano que em alguns momentos pareciam não
ter nenhum sentido. É esse exercício de escrita que nos propomos aqui.
Então nos colocamos no texto não com estilo asséptico, mas sim como sujeitos
encarnados que somos, conforme aprendemos com Najmanovich (2001), numa
perspectiva de rompimento com o padrão

protocolar acadêmico da

modernidade. Especificar esse lugar de enunciação se trata de uma afirmação
ética, estética e política, reconhecendo, dessa maneira, que a nossa vida
pessoal está implicada em nossa trajetória profissional e que ambas têm
implicações em nossa pesquisa.
Não interessa a nossa vida pessoal, individual, mas os processos, as redes de
1 Ao longo do texto apresentaremos trechos de conversas dos praticantes dos
cotidianos sempre destacada com um estilo de fonte diferenciada.
12

relações, os desdobramentos dos acontecimentos vividos (DELEUZE, 2010).
Estamos mais preocupados em problematizar os acontecimentos, assim,
conforme aprendemos com Deleuze e Guatarri (1995), o uso da segunda
pessoa plural assinala a condição de enredamentos nas quais estamos
envolvidos.
Não chegar ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao
ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou
não dizer EU. Não somos mais nós mesmos. Cada um
reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados,
multiplicados. (p. 11 [grifos do autor])

Posto isso, é importante dizer que, dos trinta e um anos já vividos, vinte e
quatro foram vividos em escolas ou espaços formativos que contribuíram
sobremaneira para nossa escolha de seguir a profissão de educadora. Tendo
nascido numa família de professores, a escola aparece em nossa vida muito
cedo e sempre vinculada à ideia de lugar do afeto. Aos dois anos, adentramos
em nossa primeira escolinha de bairro, que funcionava na casa da professora
regente, que era também dona da escola e amiga próxima da família, onde
concluímos a educação infantil. O ensino fundamental, todo cursado em
escolas de orientação religiosa, foi marcado por um período de cânticos e
comunhão.
No ensino médio, cursado numa instituição pública federal, tivemos a
experiência de atuação no grêmio estudantil, enredando-nos nos movimentos
coletivos práticospolíticos por melhoria nas condições de funcionamento de
nossa escola. Lembramos com muito carinho das comissões criadas pelos
estudantes para negociar com as instâncias da escola ações com vistas ao
conforto dos estudantes, como o acordo para que o funcionamento da
biblioteca não fosse interrompido no horário de almoço (das 12 às 13 horas)
facilitando a vida dos estudantes trabalhadores ou a criação dos grupos de
estudos para monitoria das disciplinas com altos índices de reprovação.
Paralelamente ao ensino médio, durante a adolescência, participamos do grupo
jovem da nossa orientação religiosa e da evangelização infantil, reforçando as
nossas ideias sobre a importância do cuidado com o outro. Assim, muito antes
de iniciar a graduação em pedagogia, fui experienciando e atuando como
professora evangelizando uma turma de crianças. Nossa preocupação era
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fazer com que os encontros com as crianças fossem momentos de alegria em
que cada um se sentisse acolhido; preocupação compartilhada com o coletivo
de colegas evangelizadores.
Todas essas vivências e experiências nos levaram a optar pelo curso de
Licenciatura Plena em Pedagogia iniciado aos dezoito anos numa instituição
pública estadual. Conforme nos orienta Nilda Alves (2010), a formação do
professor dá-se em múltiplos contextos das práticasteorias2 além da formação
acadêmica propriamente dita, a saber: o das práticasteorias das políticas de
governo; o das práticasteorias coletivas dos movimentos sociais; o das
práticasteorias das pesquisas em educação; o das práticasteorias de produção
e usos de mídias; e, o das práticasteorias de vivências nas cidades. Tais
contextos, continua a autora, são sempre articulados uns aos outros, embora
de modo desigual e com diferentes intensidades, mesmo quando aparentam
espaçotempos fechados em si.
Dessa maneira, a existência de múltiplas redes
educativas que, em contextos diferenciados, vão nos
proporcionando complexas compreensões de mundo, dos
seres humanos e das ações a serem desenvolvidas
profissionalmente, precisam ser compreendidas em suas
particularidades, ao mesmo tempo que devem ser vistas
nas múltiplas relações que estabelecem umas com as
outras. (p. 54)

A Universidade Estadual de Feira de Santana, na cidade de Feira de Santana,
na Bahia, ampliou nosso mundo e nossas possibilidades de ação coletiva
através de três vertentes vividas com distintas intensidades ao longo do
período de formação inicial: 1) no diretório acadêmico do curso de pedagogia;
2) na iniciação científica com bolsa de pesquisa (PIBIC) sob orientação de
professoras doutoras Marinalva Lopes Ribeiro e Sandra Regina Soares, cujo
projeto de pesquisa era intitulado “Análise das Representações de Prática
Educativa de Docentes Universitários Formadores de Professores”; e, 3) nas
escolas públicas de educação infantil e de ensino fundamental durante as
disciplinas práticas e estágios curriculares obrigatórios.
Com o diretório acadêmico do curso nos colocamos em diálogo com outros
diretórios acadêmicos regionais e tivemos os primeiros contatos com a
2 Nilda Alves nos ensina a juntar palavras no sentido superar dicotomias,
herança da lógica de fazer ciência na Modernidade.
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discussão sobre a regulamentação da profissão de pedagogo – muito em voga
no início dos anos 2000 e até hoje provocando diferentes e amplos debates.
Após um ano de iniciada a graduação, o curso de Pedagogia passou por um
processo de reestruturação curricular adequando-se às Diretrizes Curriculares
para curso de Pedagogia com base no parecer CNE/CP nº 5, de 13 de
dezembro de 2005. Com essa reestruturação, em todos os semestres tínhamos
a possibilidade de vivenciar, em distintos ambientes escolares, os vários níveis
de ensino (da educação infantil a EJA), em quatro semestres cursando
disciplinas

denominadas

Práticas

de

Ensino

além

de

outras

quatro

denominadas Estágio Curricular, todas disciplinas obrigatórias.
Duas experiências vivenciadas na cidade de Feira de Santa nos marcaram
sobremaneira no que tange ao trabalho em escolas públicas. Como professora
do ensino fundamental em escolas públicas localizadas em bairros periféricos
da cidade, nos encantou (e ainda encanta) o potencial inventivo das
professoras e das escolas quando se tem como foco a aprendizagem e o bemestar dos alunos. Inventividade capaz de fazer florescer jardins no chão das
escolas (LINHARES e GARCIA, 2001). E atuando no acompanhamento de
projetos prontos nos quais as escolas eram executoras, vindos de secretarias
de educação ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, nos quais, de modo geral, a inventividade era inibida a partir dos
modelos propostos nos projetos. Ambas as experiências nos fizeram apostar
nas criações cotidianas nas escolas.
No ano de 2010, com o casamento, nossa vida tomou novos rumos e viemos
viver na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A adaptação à nova cidade (e à
vida longe da família, junto com pessoas de outros costumes) aconteceu em
paralelo ao nosso ingresso na rede estadual de ensino do Espírito Santo como
pedagoga.
Foi o primeiro concurso para pedagogo da rede estadual sem as habilitações
outrora exigidas para atuação (supervisão escolar, administração escolar ou
orientação educacional). Assim, naquele momento, a função do pedagogo,
assim como as suas atribuições e responsabilidades, nas escolas da rede
estadual, estava em processo de delineamento pela Secretaria de Educação
do Estado do Espírito Santo - SEDU.
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Em 2012 a SEDU promulgou a ampliação da carga horária de planejamento
dos professores e definiu um dia da semana para o encontro dos professores
da escola por área de conhecimento. Tal decisão engendrou um movimento
nas escolas, e também nas Superintendências Regionais de Ensino (SRE), de
reflexão sobre o “papel” do pedagogo nas escolas da rede estadual de ensino,
bem como sobre suas atribuições e responsabilidades.
A proposta de reflexão sobre o papel do pedagogo organizada pela SEDU
ocorreu em ciclos de formação que tiveram como participantes o Supervisor
Pedagógico, um Supervisor Escolar, um Técnico Pedagógico e um Pedagogo
referência de cada SRE's, além do corpo de pedagogos localizados nas
escolas da rede. A partir das discussões desenvolvidas nos ciclos de formação,
foram organizados encontros para multiplicação e diálogos sobre a temática
com os pedagogos das escolas estaduais vinculadas às SRE's. A nossa
participação em todas as etapas da reflexão acima foi como Pedagoga
referência da SRE Carapina (que na ocasião tinha sob suas atribuições
escolas estaduais dos municípios de Vitória, Serra, Viana, Aracruz, Fundão e
Santa Teresa). Nessas reuniões periódicas, nas quais éramos orientados sobre
a nossa atuação nas escolas, muitas vezes, as propostas de trabalho
apresentadas iam de encontro ao que vivíamos com as demandas cotidianas
próprias de nossa realidade de uma escola com salas de aula funcionando em
contêineres de PVC, atendendo a turmas de ensino fundamental e médio
destoando das escolas abstratas tratadas nas reuniões.
Apesar das dificuldades de infraestrutura encontradas na escola onde
trabalhávamos no período da tarde, a potência da produção dos movimentos
curriculares não cessava. O corredor se convertia em espaço para
apresentação das atividades desenvolvidas nas disciplinas escolares e a sala
de aula de artes era ateliê disputado nos intervalos com produção intensa com
mostras abertas ao público. Nos encontros de planejamento pedagógico e
estudo dirigido com professores eram pensados no coletivo os movimentos de
possíveis numa realidade tão adversa. Parte dessa experiência de produção
curricular foi contata por Gomes (2012) em sua tese.
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Exposição organizada pelo professor de Artes com trabalho dos estudantes com
visitação aberta ao público.

Tais movimentos reforçavam nossas convicções em defesa da autonomia das
escolas, nas propostas de trabalho que considerassem o cotidiano como
espaçotempo de invenção e criação (OLIVEIRA, 2012; ALVES, 1998;
FERRAÇO, 2004) e, principalmente, nas ações coletivas potencializando vidas.
Valores que se converteram em compromisso com a educação pública e que
nos mobilizaram até a universidade, para dar continuidade a nossa formação
no Curso de Mestrado em Educação na Universidade Federal do Espírito
Santo. Como nos ensina Gomes (2011), as diferentes formações vividas
implicaram em diferentes currículosformação na trajetória profissional.
Em março de 2014, com o curso de mestrado em andamento, recebemos um
convite para compor a equipe de técnicos pedagógicos do ensino médio da
Superintendência Regional de Carapina, situação que implicou mudanças em
nossa proposta inicial de pesquisa, uma vez que houve a mudança no local de
trabalho, da escola que seria pesquisada para uma instância da Secretaria de
Educação.
Quando iniciamos a nossa pesquisa de mestrado sobre currículo e cotidiano,
em junho do mesmo ano, numa escola da rede estadual de ensino, foi
necessário adentrar na escola com muito zelo para que essas tantas peles
sobrepostas que nos compõem nos ajudassem a entender a complexidade de
17

nossa intenção de pesquisa. O ano de 2014 foi bastante peculiar para o país
com desdobramentos no calendário escolar, como os grandes eventos da copa
do mundo de futebol (nos meses de junho e julho) e das eleições presidências
(no mês de outubro); e, para rede estadual de ensino, em particular, com a
greve do magistério que resultou em 37 dias letivos de paralização (do dia
14/04 a 21/05) após 13 anos sem mobilizações com essa intensidade.
A nossa proposta inicial ao ir a campo era pesquisar-cartografar os movimentos
curriculares disparados pela atuação dos pedagogos, acompanhando-os nos
encontros de planejamento pedagógico e estudo dirigido. No entanto, vivendo o
cotidiano da Escola Glauber Rocha 3, caminhando pelos corredores, sentindo os
cheiros (do lanche preparado na cozinha, da pipoca estourada no microondas
ao lado da sala do pedagogo, do suor depois das atividades dos estudantes na
quadra, etc), e, principalmente, passando pelas pessoas e conversando com
elas (LARROSA, 2003), - ou, nos movimentos teóricospráticosteóricos
necessários às pesquisas com o cotidiano para falar com Alves (1998) –
tivemos nossa atenção despertada para os movimentos curriculares disparados
pelo cineclube na escola.
As sessões noturnas movimentavam a escola e a participação dos estudantes
era considerável, inclusive daqueles do turno em aula. Passamos a frequentar
as sessões e as reuniões para planejamento das mesmas. A dinâmica de
trabalho do grupo, o envolvimento dos estudantes no coletivo, os movimentos
gerados na escola, as redes nas quais o cineclube tem algum envolvimento...
tudo nos pareceu e ainda parece potente para o cotidiano da escola
pesquisada.
Essa pesquisa não é sobre cinema, mas sobre a relação entre currículo e
cotidiano escolar, assumindo o cineclube da escola pesquisada como um
espaço (CERTEAU, 1994) ou espacotempo que potencializa a tessitura de
diferentes redes curriculares, também a partir da exibição de filmes. Ou seja, a
ideia da pesquisa não foi entender as práticas do cineclube da escola como
potencializadoras da tessitura de currículos, envolvendo diferentes sujeitos e
acontecimento/situações, para além de sua função primeira de viabilizar o
encontro do cinema com a escola.
3 Nome fictício.
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Longe de dar respostas definitivas para as questões que dizem respeito ao
currículo, esta dissertação de mestrado tem como objetivo narrar os
movimentos curriculares disparados, engendrados e atravessados a partir do
Cineclube Nome Provisório, que funciona numa escola estadual de ensino
médio do Espírito Santo, na cidade de Vitória, e vividos no período da
pesquisa, de junho a dezembro de 2014.
O texto da dissertação de mestrado está escrito em capítulos sendo que no
capítulo

1

Currículos

em

redes,

cotidiano

escolar

e

cineclube:

problematizações possíveis apresentamos os autores que contribuem para
movimentar o nosso pensamento sobre as temáticas tratadas nesse estudo:
currículos em redes e os usos do cinema na escola. Além de, apresentarmos
os diálogos com outros trabalhos acadêmicos em relação com as intenções de
pesquisa através da revisão de literatura realizada nos artigos publicados nos
anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –
ANPED, no período de 2010 a 2014, selecionados com o descritor “currículos
em redes” e “cinema na escola”.
No capítulo 2 As pesquisas nos/ dos/ com os cotidianos das escolas
apresentamos a metodologia da pesquisa nos/ dos/ com os cotidianos, o
contexto da pesquisa e os instrumentos utilizados para produção dos dados da
pesquisa.
No capítulo 3 As práticas realizadas no/ do/ com o cineclube nome
provisório: pistas para a potencialização dos currículos em redes nos
dedicamos a narrar as experiências vividas com os cotidianos das sessões do
cineclube ocorridas na escola.
A experiência de viver com o cineclube disparou movimentos diversos em
nossa vida profissionalpessoal para além da pesquisa de mestrado, como a
ampliação das nossas redes de contatos e afetos na área de educação e no
cineclubismo.

Das

experiências

mais

inusitadas

ocorridas

como

desdobramento do contato com o cineclubismo podemos citar a nossa
participação na equipe que deu início aos trabalhos visando a implementação
do cineclube do centro cultural e escola de língua, Aliança Francesa Vitória numa das reuniões de planejamento nos vimos participando de uma reunião
pedagógica na qual as língua portuguesa, francesa e espanhola se cruzavam
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em diálogo precisos, professores de diferentes nacionalidades, todos
entusiasmadas

com

as

possibilidades

pedagógicas

da

linguagem

cinematográfica; também nos levou a participar do Festival de Cinema Cine
Rua Sete, ocorrida na cidade de Vitória; e, de uma oficina de audiovisual
"Cinema e movimentos sociais" com a professora Virginia Gualberto, Breno
Cesar e Kennel Rógis. Assim, concluímos nossa pesquisa acreditando na
potência dos cineclubes como espaçostempos de aprendizagem e encontros
para aqueles abertos à magia do cinema.
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CAPÍTULO 1 – CURRÍCULOS EM REDES, COTIDIANO ESCOLAR E
CINECLUBE: PROBLEMATIZAÇÕES POSSÍVEIS

(...) é um grupo que se interessa
por cinema e não sei o quê, mas
que é um grupo que quer se
potencializar, se fortalecer pra
produzir mundos, pra produzir
vida, uma vida mais suave. De
que forma?

1.1 Teorização no campo do currículo

Para Lopes e Macedo (2011) a definição sobre que é currículo não tem
respostas fáceis e se constitui como objeto de disputa entre várias correntes
teóricas. Segundo as autoras, há um aspecto comum em relação à definição de
currículo que gira em torno da “idéia de organização, prévia ou não, de
experiências/ situações de aprendizagem realizada por docentes/ redes de
ensino de forma a levar a cabo um processo educativo” (p. 19). A primeira
aparição do termo currículo está registrada na Universidade de Glasgow em
referência ao curso inteiro seguido pelos estudantes. Embora nesse momento
o termo não se constitua como campo de teorização, as autoras argumentam
que já há nesse documento “uma associação entre currículo e princípios de
globalidade estrutural e de sequenciação da experiência educacional ou a ideia
de plano de aprendizagem” (p. 20).
A sistematização do campo teórico do currículo aparece na virada dos anos de
1900 com o início da industrialização americana e a necessidade de formação
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de mão de obra, ou seja, a escola precisa organizar-se para atender a uma
demanda social gerada pelas mudanças econômicas.
Para falar sobre a teorização no campo do currículo nesse texto, utilizaremos
os estudos de Tomaz Tadeu da Silva, com o livro “Documentos de identidade:
uma introdução às teorias do currículo” (2004), por ser referência do campo no
Brasil e ter feito parte de nossa formação desde a graduação no curso de
Licenciatura em Pedagogia; em diálogo com as publicações mais recentes das
autoras Alice Casimiro Lopes e Elizabeht Macedo, com o livro “Teorias de
currículo” (2011). A leitura desses autores permitiu que fugíssemos de uma
perspectiva cronológica e/ou causal para problematizar os principais sentidos
atribuídos ao currículo pelos diferentes discursos presentes no campo, indo ao
encontro da noção de hibridismo proposta por Lopes e Macedo (2002) e, ainda,
assumindo a noção de currículos em redes desenvolvida por Alves (2004,
2008c).
Para Silva (2004), as teorizações no campo do currículo se diferenciam a partir
das respostas dadas a questões sobre a natureza humana, a natureza da
aprendizagem ou sobre a natureza do conhecimento, da cultura e da
sociedade, incluindo na ênfase que cada teoria dá a cada um desses
elementos. Assim, a teorização no campo do currículo pode ser compreendida
em três grandes correntes teóricas, a saber: as teorias tradicionais de currículo,
as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Embora, demasiadamente
classificatória, respeitamos a opção do autor.
Nas teorias de tradicionais de currículo estão os autores, como Bobbitt e Tyler,
que compreendem o currículo como processo administrativo, técnico, que se
pretende neutro, científico e desinteressado. Franklin John Bobbitt publica em
1918, o livro The Curriculum, marco no estabelecimento do currículo como
campo especializado de estudo, no qual apresenta a sua proposta de currículo
escolar inspirada nos princípios da administração científica de Frederick Taylor.
Para Bobbitt o sistema educacional deveria funcionar como uma indústria
estabelecendo seus objetivos (padrões de referência), métodos para alcançalos e formas de mensuração que permitissem saber com precisão se tais
objetivos foram alcançados. Segundo Silva (2004), a proposta de Bobbit ganha
repercussão pois há diversas condições associadas nos Estados Unidas da
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América como:
a formação de uma burocracia estatal encarregada dos
negócios ligados à educação; o estabelecimento da
educação como um objeto próprio de estudo científico; a
extensão da educação escolarizada em níveis cada vez
mais altos a segmentos cada vez maiores da população;
as preocupações com a manutenção de uma identidade
nacional, como resultado das sucessivas ondas de
imigração; o processo de crescente industrialização e
urbanização. (p. 22)

Para as teorias tradicionais de currículo, a palavra de ordem era “eficiência” e
toda essa mecânica permitiu a educação tornar-se científica. As teorias
tradicionais tomam o status quo como referência e não fazem nenhum
questionamento aos arranjos educacionais existentes ou formas dominantes de
conhecimento.
Para Lopes e Macedo (2011), nos anos de 1910, estão em destaque na
sociedade americana teorias como o comportamentalismo, na psicologia e o
taylorismo, na administração. Tais teorias são as bases para o trabalho das
escolas americanas que tem como função socializar o jovem norte-americano
seguindo os parâmetros da sociedade industrial em formação, o que permitirá a
sua participação na vida política e social. Bobbit seria o representante de uma
corrente chamada de eficientismo, ou seja, defesa de “um currículo científico,
explicitamente associado à administração escolar e baseado em conceitos
como eficácia, eficiência e economia” (p. 22). Já Tyler seria representante de
uma corrente chamada de progressivismo, ou seja, uma revitalização “do
eficientismo no controle da elaboração de currículos ‘formais’ (...) com
mecanismos de controle social bem mais coercitivos” (p. 23).
No Brasil, o principal representante do progressivismo foi Jonh Dewey. Para
Lopes e Macedo (2011), o currículo proposto por Dewey está centrado na
resolução de problemas sociais, nesse sentido, seria “uma teoria curricular
única que encara a aprendizagem como um processo contínuo e não como
uma preparação para vida adulta.” (p. 23). O ambiente escolar é organizado de
maneira que as crianças tenham contato com uma série de problemas
presentes na sociedade. Questões relacionadas aos problemas de saúde,
cidadania e meios de comunicação são fontes para que os alunos resolvam
problemas do seu meio social. As autoras ressaltam que os princípios do
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currículo proposto por Dewey estão na base das reformas educacionais
ocorridas no Brasil, na década de 1920, pelos educadores da Escola Nova.
Esse primeiro movimento teórico curricular denominado de teorias tradicionais,
por Silva (2004), e, eficientismo e progressivismo, por Lopes e Macedo (2011),
enfatizam o caráter prescritivo do currículo, visto como um planejamento das
atividades da escola realizado segundo critérios objetivos e científicos,
envolvendo dois momentos integrados. Sendo que o nível de produção e
elaboração fica restrito aos gestores, enquanto que a sua implementação cabe
a escola, seus professores e alunos. Com frequência, os fracassos e
insucessos na implementação do currículo recaem sobre as escolas e seus
professores desconsiderando problemas que porventura tenham ocorridos em
sua produção. (LOPES E MACEDO, 2011)
A década de 1960 foi marcada por inúmeros movimentos sociais e culturais
que colocaram em xeque o modelo de sociedade vigente como os movimentos
dos direitos civis nos Estados Unidos da América; protestos estudantis em
países da Europa; os movimentos de contracultura; movimentos feministas;
movimentos em favor da liberação sexual; e, lutas contra a ditadura militar em
países da América do Sul. Para Silva (2004) essas condições de
questionamento social influenciaram os teóricos da educação que encontraram
um momento profícuo para questionar o status quo em sua área de atuação.
A partir das discussões de Karl Marx sobre a correspondência entre as bases
econômicas e a superestrutura, vários teóricos da educação passaram a
questionar/ criticar os papeis da escola e do currículo como aparato de controle
social. O foco do trabalho dos estudiosos não estava mais em como fazer um
currículo e sim em desenvolver conceitos que permitiram compreender o que o
currículo faz. Alguns nomes importantes são Althusser, Baudelot e Establet,
Bourdieu e Passeron, Michael Apple, Henry Giroux, Paulo Freire e Michael
Yuong, sobre os quais falaremos um pouco. Os autores supracitados trabalham
a partir da análise social econômica desenvolvida por Karl Marx; Silva (2004)
os agrupou na chamada teoria crítica do currículo, enquanto Lopes e Macedo
(2011) utiliza o termo teorias da correspondência ou da reprodução.
Louis Althusser, com o ensaio publicado em 1970, A ideologia e os aparelhos
ideológicos do Estado, argumenta que a escola se constitui enquanto aparelho
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ideológico central na medida em que atinge uma parcela considerável da
população por um longo período de tempo. Assim, a escola acaba por
contribuir na reprodução da sociedade capitalista ao transmitir a sua ideologia
através

das

disciplinas

e

conteúdos

escolares.

Baudelot

e

Establet

desenvolvem em detalhes as ideias de Althusser.
Bourdieu e Passeron também trabalham a partir da ideia de reprodução mas
ampliam a discussão para a cultura; ou seja, para os autores, a cultura não
depende da economia, mas funciona como a economia. A cultura tem valor
social, aqueles que dominam os códigos da cultura dominante obtêm
vantagens materiais e simbólicas em relação aos que não dominam, o que
gera o capital cultural. O currículo da escola trabalha com os códigos culturais
dominantes, assim, as crianças da classe dominante têm êxito por serem
familiarizadas com aquele código, já as crianças de classes dominadas não
têm conhecimento sobre esses códigos o que compromete o seu desempenho
na vida escolar. As crianças de classe dominantes vão bem na escola, ao
passo que as crianças da classe dominada não conseguem acompanhar a vida
escolar, gerando adultos com lugares marcados na vida social, completando o
ciclo de reprodução cultural e social.
O pensamento de Michael Apple está marcado pela crítica a partir do
neomarxismo, ou seja, em sua análise do currículo há elementos estruturais
(econômicos e sociais) e elementos relacionais. Para o autor, o currículo é
resultado de um processo que reflete interesses particulares e de grupos
dominantes, refletindo relações de poder. A questão central de Apple é “por
que? ” e “a quem interessa?” os conhecimentos definidos a serem trabalhados
na escola e, ainda, quais as relações de poder envolvidas no processo de
seleção. No movimento de responder essas questões, conforme nos esclarece
Lopes e Macedo (2011), é que Apple reformula o conceito de currículo oculto,
definido primeiramente por Philip Jackson, em 1960, como acontece na escola
e esconde as relações de poder que estão na base das escolhas curriculares.
É no currículo oculto que estão localizadas e se camuflam as disputas
ideológicas.
Outro importante autor apresentado por Silva (2004) é Henry Giroux. Na fase
inicial de suas publicações, Giroux estava preocupado em apresentar
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alternativas que superassem o pessimismo e o imobilismo social sugeridos
pelos teóricos da reprodução. Para tanto, o autor se apoia na produção teórica
da Escola de Frankfurt e compreende a pedagogia e o currículo através da
noção de “política cultural”.
Um dos importantes autores que aparecem na seleção da teoria crítica do
currículo de Silva (2004) é o brasileiro Paulo Freire. Ao propor o conceito de
“educação bancária”, Freire critica a concepção de conhecimento implícita no
currículo em curso pois, de acordo com essa concepção o conhecimento diz
respeito a uma série de informações e fatos que podem ser transferidos do
professor para o aluno. Ao professor cabe o papel ativo de ensinar e ao aluno
papel passivo de receber o conhecimento. Freire, então propõe uma “educação
problematizadora” na qual o conhecimento está em relação com os envolvidos
no ato pedagógico, pois, o ato é pedagógico é sempre dialógico.
Além de Paulo Freire, Lopes e Macedo (2011) destacam ainda o trabalho de
outros brasileiros como Demerval Saviani com as bases da Pedagogia
Histórico-Crítica e as formulações de José Carlos Libâneo com a Pedagogia
crítico-social. Os três autores aparecem no momento de redemocratização do
cenário político brasileiro e a incorporação de perspectivas marxistas aos
discursos educacionais.
Em 1971, Michael Young, juntamente com outros teóricos ligados ao Instituto
de Educação da Universidade de Londres, publica Knowledge and control e
marca o início da “Nova Sociologia da Educação”. A crítica de Young consistia
em questionar as categorias curriculares, pedagógicas e avaliativas utilizadas
nas teorias que embasavam os sistemas de ensino; o objetivo era
desnaturalizá-las mostrando o seu caráter histórico, social, contingente e
arbitrário. Young e a “Nova Sociologia da Educação” estavam preocupados
com a organização do conhecimento e distribuição de poder.
Ao fazer uma “leitura econômica” da educação, a teoria crítica do currículo não
respondeu a outras demandas sociais como as de gênero, das relações étnicoraciais que têm desdobramentos internos à classe econômica. Para Silva
(2004), as teorias pós-críticas do currículo marcam uma nova tensão para o
campo, colocando em destaque as questões sobre culturas, gêneros, étnicoraciais, diferença e epistemologia.
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A questão da cultura pode ser compreendida, inicialmente, a partir do
multiculturalismo que tem origem nas mobilizações dos universitários dos EUA.
Os grupos sociais historicamente subordinados – mulheres, negros e
homossexuais – faziam uma forte crítica ao currículo universitário por
considerarem a “cultura comum” a expressão do privilégio da cultura branca,
masculina, europeia e heterossexual. Para esses grupos, o currículo
universitário deveria incluir amostras mais representativas das contribuições
das diversas culturas subordinadas.
Essa perspectiva multiculturalista não era unânime recebendo críticas de
diversas frentes. As críticas mais contundentes dizem respeito: a) à produção
de diferenças através das relações de assimetria e desigualdades implícitas ao
currículo; b) ao ataque aos valores da nacionalidade, da família, da herança
cultural comum; e, c) ao suposto relativismo de valores.
Na década de 1960, a crescente visibilidade do movimento e a teorização
feminista incitaram às perspectivas críticas da educação a pensar sobre o
papel do gênero no processo de produção e reprodução das desigualdades. O
currículo escolar na medida em que refletia a epistemologia dominante, acaba
por reproduzir a cosmovisão masculina, reforçando estereótipos de gênero da
sociedade mais ampla.
A temática das relações étnico-raciais no currículo aparece como mais um
traço das relações de desigualdades e de poder, aliado às questões de classe
e gênero. A questão inicial estava concentrada no problema de acesso à
educação das crianças e jovens pertencentes a grupos étnicos e raciais
considerados minoritários. A problematização das questões étnico-raciais está
ligada aos conceitos de “raça” e “etnia”.
Radicalizando algumas das questões de gênero trazidas pelo movimento
feminista, a teoria queer provoca discussões sobre identidade sexual e
currículo. Ao pôr em xeque a identidade sexual considerada “normal”, a
hetessexualidade, teoria queer defende que as identidades sexuais são
socialmente construídas, tais quais as identidades de gênero. Então, as
questões referentes à sexualidade precisam ser tratadas nos currículos como
uma questão legítima de conhecimento e identidade.
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Uma marca das perspectivas pós-críticas de currículo é questionar as certezas
fundadas na Modernidade (como os conceitos de razão, ciência, racionalidade
e progresso, entre outros), a esse movimento intelectual defende que estamos
vivendo a pós-Modernidade. Ao pôr em xeque as epistemologias da
modernidade, para Silva (2004) a pós-modernidade provoca uma reviravolta
nas noções de educação, pedagogia e currículo já que tais conceitos estão
solidamente fincados na Modernidade.
A educação tal como a conhecemos hoje é a instituição
moderna por excelência. Seu objetivo consiste em
transmitir o conhecimento científico, em formar um ser
humano supostamente racional e autônomo e em moldar
o cidadão e cidadã da moderna democracia
representativa. É através desse sujeito racional,
autônomo e democrático que se pode chegar ao ideal
moderno de uma sociedade racional, progressista e
democrática. (p. 111-112)

Uma outra teoria que compõem o painel apresentado é a teoria pósestruturalista. Segundo Silva (2004), o pós-modernismo e o pós-estruturalismo
com frequência são confundidos, sendo que alguns autores não fazem
qualquer distinção entre os dois. No entanto, o autor nos chama atenção que o
o

pós-modernismo

e

o

pós-estruturalismo

pertencem

a

campos

epistemológicos diferentes; e, que o primeiro abrange um campo mais extenso
de objetos e preocupações, além de, referir-se a características de uma época,
ao passo que o pós-estruturalismo limita-se a teorizar sobre a linguagem e o
processo de significação.
O pós-estruturalismo, como o próprio nome sugere, questiona as bases do
estruturalismo, a linguagem. Nas palavras das autoras:
O abandono proposto pelo pós-estruturalismo da noção
de estrutura obriga a releitura da linguagem. Para o
estruturalismo, a linguagem é um sistema de signos,
composto por significante (som ou palavra) e significado
(seu conceito) que guardam, entre si, uma relação
arbitrária. Na medida em que a linguagem não representa
a realidade, qualquer significado pode ser atribuído a um
significante e isso é um processo cultural. (LOPES E
MACEDO, 2011 p. 39)

Para Lopes e Macedo (2011), os aportes teóricos trazidos pelo pósestruturalismo

para

o

campo

dos

estudos

curriculares

contribuíram

sobremaneira para pensar o currículo para além das distinções entre os níveis
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formal, oculto e vivido. Segundo as autoras, os estudos do currículo
apareceram na década de 1970 e ganharam em volume na década de 1980;
mas, somente em meados de 1990 esses estudos chegaram ao Brasil, através
das traduções produzidas por Tomaz Tadeu da Silva.
A questão central dos estudos pós-estruturalista do currículo, como orienta
Lopes e Macedo (2011), está centrada no “como e em quem condições um
determinado discurso é capaz de constituir a realidade?” (p. 40). Tomando o
currículo como uma prática de significação, de atribuição de sentidos, tem-se a
impossibilidade de conceituar o que é “currículo” e distinguir os currículos em
níveis formal e vivido, já que tudo que se passa na imanência refere-se ao
currículo.
A perspectiva que assumimos nessa dissertação de mestrado é a
conhecimentos e currículos em redes que está em sintonia com a perspectiva
pós-crítica/ pós-estruturalista no campo de teorização do currículo.

1.2 Nossa aposta na noção de currículo em redes

Segundo Lopes e Macedo (2002), a perspectiva conceitual do conhecimento e
do currículo em redes foi iniciada em meados da década de 90 pelos grupos de
pesquisa coordenados pelas pesquisadoras Nilda Alves, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, e Regina Leite Garcia, da Universidade Federal
Fluminense, através da experiência curricular desenvolvida no projeto de curso
de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense na cidade de Angra dos
Reis.
Na proposta curricular defendida pelas professoras para o curso de pedagogia,
o conhecimento deveria ser entendido com prático, social e histórico. A
proposta de grade curricular foi substituída por uma formação em espiral de
complexidade

crescente,

negando

a

ordenação,

a

linearidade

e

a

hierarquização. Na reunião da ANPEd do ano de 1992 é apresentada a
experiência curricular do curso de formação de professores de Angra dos Reis.
Ao desenvolver teoricamente as bases do curso de
formação de professores de Angra dos Reis, as autoras
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constroem a argumentação central, que passam a
defender, de que os conhecimentos são tecidos em redes
que correspondem a contextos cotidianos variados.
(LOPES E MACEDO, 2002 p. 34)

A produção sobre o currículo em redes tem como principais intercessores
teóricos autores como Certeau, Lefebvre, Morin, Guattarri, Deleuze e Santos –
e é com alguns desses autores que iremos dialogar. Assim, quando falamos em
currículos em redes, como nos ensina Alves (2004)
Não estamos falando de um produto que pode ser
construído seguindo modelos preestabelecidos, mas de
um processo através do qual os praticantes do currículo
ressignificam suas experiências a partir das redes de
poderes, saberes e fazeres das quais participam. (p. 41)

Essa noção de conhecimento e currículo se contrapõe à concepção tradicional
de conhecimento e de currículo construídas na Modernidade, na qual o
conhecimento é “construído” de modo linear e hierarquizado. Essa concepção
pode ser representada através da metáfora da árvore. Segundo Alves (2008c),
Essa forma de “construir” conhecimento é a que vai
possuir uma grafia em árvore, que pressupõe um
caminho obrigatório, único, linear e hierarquizado. É a
partir desta ideia que se entende que se está melhor, se
sabe mais, quando atingindo o cimo, chegamos às
indispensáveis folhas (que nos permitem respirar melhor),
às lindas flores (que nos permitem poetizar a vida) e aos
frutos saborosos (que não nos deixam morrer de fome).
(p. 92-93)

Para esse modelo arbóreo, nos currículos dos cursos de formação de
professores aparecem primeiro e com maior carga horária as disciplinas
consideradas “teóricas” enquanto que as disciplinas consideradas “práticas”
estão subordinadas às demais. Situação semelhante ocorre nos currículos
escolares nos quais algumas áreas do conhecimento são consideradas mais
importantes que outras, como é o caso áreas da matemática e ciências da
natureza em detrimento à área de ciências humanas. Sendo que não há
justificativa científica válida para tal privilégio, é tão somente uma construção
cultural hegemônica que silenciou outras formas de fazer ciência.
É Santos (2011) quem postula que estamos vivendo o tempo da transição
paradigmática da ciência pois, as promessas da Modernidade – concepção de
modernidade ocidental iniciada na Europa, a partir dos séculos XVI e XVII, que
consolidou-se como paradigma sócio-cultural por volta de meados do século
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XIX – não foram cumpridas. A primazia da matemática e das ciências na
natureza trouxe como consequências a compreensão de que o que não é
quantificável é cientificamente irrelevante e que conhecer significa dividir e
classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se
separou, conduzindo à redução da complexidade.
Diante desse cenário, a crise do paradigma moderno chegou ao seu limite,
sendo, pois irreversível, já que as verdades nas quais estava assentada a
ciência na modernidade foram pouco a pouco se desgastando com o
desenvolvimento da própria ciência. À ciência portanto, cabe assimilar os
conhecimentos produzidos na prática, no cotidiano, ou seja, o senso comum,
de modo que haja tanto a transformação do senso comum quanto da ciência.
A partir da compreensão de cotidiano como invenção, em Certeau (1996),
Alves (2004) considera que a vida cotidiana não é apenas de repetição e de
reprodução, é também, e, sobretudo, espaçotempo de produção de
saberesfazeres cotidianos (conhecimentos) válidos e legítimos. Ao eliminar as
barreiras entre os conhecimentos científicos e de senso comum, há
importantes implicações teóricas para a noção de currículos em redes como a
tessitura de conhecimentos nas diferentes redes educativas nas quais estamos
imersos e enredados. Então, a escola, e principalmente a sala de aula, torna-se
mais um espaçotempo para produção de saberesfazeres.
Quando

pensamos

em

saberesfazeres

dos

cotidianos

não

podemos

estabelecer relação hierarquizante, ao contrário, as relações entre os
saberesfazeres estão pautadas em valores como horizontalidade, fluidez,
criatividade,

coletivização

inclusive

aqueles

saberesfazeres

formais

organizados nas escolas com o nome de disciplinas, sem desconsiderar as
relações de poder que existem nesses contextos.
Segundo Alves (2004), uma das características mais importantes das redes é a
sua extraordinária plasticidade que permite a incorporação dos múltiplos
saberesfazeres de seus sujeitos.
Nesse sentido, vamos passando de uma concepção
estática para uma transformação conceitual dinâmica, na
qual a ideia de rede conduz a uma permanente abertura
nas significações, a uma contínua mudança na
configuração dos nós e das relações, a uma ausência
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crescente de centro. As redes de poderes, saberes e
fazeres nos pegam se nos jogamos nelas; nos envolvem
se estamos disponíveis ao diálogo; nos tecem/ destecem/
retecem se conseguimos compreender os múltiplos
caminhos e vários espaços/ tempos de aprendizagens e
de ensino. (p. 82)

Conforme problematiza Alves (2004), não se trata de buscar uma alternativa
curricular que possa ser implantada, mas de promover uma transgressão
metodológica no sentido de fazer emergir os múltiplos currículos em redes
tecidos

coletivamente

nos

cotidianos

das

escolas

nas

quais

trabalhamosvivemos.
Em oposição à metáfora da árvore, o que vivemos no cotidiano é a tessitura de
conhecimentos em redes, conforme nos indica Alves (2008). A metáfora da
rede também pode ser compreendida a partir do conceito de rizoma proposto
por Deleuze e Guattari (1995). Um rizoma não tem início ou fim, seus pontos
são conectados de maneira independente sem que haja necessidade de
condição prévia para fazê-lo, com entradas e saídas múltiplas, são linhas de
intensidade em processos de territorialização e reterritorialização.
“Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra
sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A
árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente
aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem
como tecido a conjunção “e… e… e…” (DELEUZE e
GUATTARI, 1995 p. 37)

Tal qual o rizoma, os currículos tecidos em redes nos cotidianos escolares
estão em processo contínuo e coletivo de tessitura, sem marcações sobre sua
entradas e saídas, um currículo aberto que abarca que se compõem dentrofora
da escola, em platôs.

1.3 Os currículos em redes e os usos dos espaçostempos do cineclube (e
do cinema)

São inúmeros os produtos ou artefatos culturais em circulação no cotidiano
escolar. Quadro negro, giz, lápis de cor, caneta, quadro branco, pincel atômico,
murais, tabuada, tampinhas de garrafa, tabela periódica, revistas, jornais,
livros, televisão, rádio, filmes, régua, esquadros, compasso, quadro branco,
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retroprojeto, datashow, computador, pen drive, tablete, celular... para falar de
alguns que utilizamos em nossa trajetória como estudante e como professora.
Alves (2006) nos dirá que tais artefatos vêm ao longo dos anos aumentando
em quantidade e variedade, ampliando o leque de possíveis na ação
pedagógica das professoras que sempre foram “usuárias de artefatos culturais,
ou seja, criadoras de tecnologias, conhecimentos e valores.” p. 225
(...) da professora usuária do quadro-negro, ensinando a
‘ler,
escrever
e
contar’
e
muito
mais,
a
professora usuária de instrumentos musicais e aparelhos
de som, fazendo seus alunos amarem a beleza das
músicas; da professora usuária de artefatos que
permitem a reprodução de textos, como fez Freinet no
início do século XX, para através da atividade de montar
um jornal, ensinar seus alunos a escreverem, à
professora que, hoje, usuária de computadores, faz seus
buscarem outros dados, imagens, jogos, etc, escrevendo
de tantas formas e com tantos ‘alfabetos’; da professora
usuária de mapas que ajuda seus alunos a pensarem em
um mundo abstrato à professora que junta seus alunos
em torno de um livro da qual conta uma história, mostrar
imagens, fazendo-os amar a leitura e a criar mundos de
sonhos; da professora da Amazônia, usuária de quadro
de feltro que prende nele trabalhos de alunos à
professora usuária de modelos que leva seus alunos a
aprenderem a desenhar; da professora usuária de seus
próprio corpo para contar uma história à professora que,
usuária de um ramo de flores, faz seus alunos
aprenderem ciências e a terem proximidade com o
mundo ‘real’. (p. 227)

É a partir de Certeau (1994) que iremos compreender os artefatos culturais
como todo e qualquer produto disponibilizado pelo poder proprietário, seja dos
produtos tecnológicos mais refinados a simples materiais ordinários que são
usados pelos usuários, sujeitos comuns, em seus cotidianos.
Tais artefatos ou produtos culturais estão em intensa circulação nas escolas
nas quais transitamos. Embora esse não seja o foco da nossa questão, Alves
(2006) nos indica alguns elementos que tensionam o acesso aos artefatos
culturais e que podem ter desdobramentos no cotidiano escolar como o “que
podem adquirir e criar, como pelo que lhes é imposto e como pelo que lhes é
negado”. (p. 224)
Num dado momento histórico alguns dos artefatos culturais que circulavam nas
escolas pareciam fazer sentido somente nos espaçostempos circunscritos ao
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processo de aprendizagemensino. Com a ampliação da variedade e
multiplicidade de tais artefatos, não faz sentido a separação entre artefato
cultural e artefato escolar. É nesse sentido que Soares e Santos (2012)
definem artefato escolar como
(...) tudo aquilo que, independente do contexto de sua
criação, propósito, função e manual de instruções é
usado por professores e alunos em suas práticas
cotidianas de aprenderensinar, dentrofora das escolas, de
modo a alargar as possibilidades para a realização dos
Currículos compreendidos como redes de relações,
significações, saberesfazeres e poderes. p. 310-311

Em nossa pesquisa, pensamos nos usos do cineclube e, como isso, na
potência do cinema na educação de modo a problematizar os currículos em
redes (ALVES, 2004) tecidos no cotidiano escolar. A literatura sobre cinema na
escola é bastante ampliada com discussões que embarcam diferentes
direções. Selecionamos algumas que tangenciam com mais proximidade com a
nossa temática de estudo, como Louro (2011) e Fischer (2009) que
compreendem o cinema como uma pedagogia cultural; Duarte (2006)

que

defende o estudo da gramática cinematográfica na escola e não somente a
exibição de filmes; e, por fim, Alves e Macedo (2010) que pesquisam o uso do
cinema nos cineclubes.
Há ainda outros autores que se debruçam no estudo do cinema a partir de
aspectos que não dialogam diretamente com a nossa temática de estudo, mas
que nos dão algumas pistas, como Fresquet (2013) que defende a criação de
escolas de cinema dentro de escolas públicas; outros autores que defendem o
uso de filmes como material didático para o ensino das disciplinas que
compõem a organização curricular dos currículos (MODRO, 2006; SETTON,
2004; NAPOLITANO, 2003); e, e aqueles que utilizam filmes como lentes de
leitura para compreender o cotidiano da escola ou para extrair dos filmes
possíveis leituras sobre a educação (TEIXEIRA, 2003).
Enfim, nosso diálogo será traçado com autores que, como nós, compartilham
da crença da potência educativa do cineclube (e do cinema) na tessitura dos
currículos em redes. Para tanto, como já dito, trataremos algumas discussões
sobre cinema e educação para, em seguida, tratarmos dos cineclubes.
Para Louro (2011) o cinema se constitui enquanto uma pedagogia cultural, ou
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seja, uma instância formativa poderosa, na qual representações de gêneros,
sexuais, étnicas e de classe são reiteradas, legitimadas ou marginalizadas. No
Brasil, “ir ao cinema”, mais do que “assistir ao filme” passou a fazer parte dos
eventos semanais dos moradores das áreas urbanas nas primeiras décadas do
século XX. Jovens e adultos enchiam os cineteatros em busca da magia do
cinema, sobretudo do americano que se pretendia universal. Os estúdios de
cinema vendiam mais que lazer, vendiam um estilo de vida, glamour e magia...
Nas décadas de 50 e 60 os estúdios de cinema colocaram o foco das
produções na juventude imprimindo um modo de ser jovem com estatuto
próprio diferente da vida do adulto. São criados produtos específicos para
jovens como roupas, músicas, linguagem e estética inspiradas no filme
Juventude Transviada/ Rebels without a Cause (EUA, 1955) dirigido por
Nicholas Ray. Como desdobramento da representação da juventude produzida
pelo cinema hollywoodiano há a industrialização do modo de ser e viver a
juventude.

Ser

“jovem”

e

“moderno”

significava

seguir

padrões

de

comportamento, estética e valores norte-americanos.
No mesmo período também a sexualidade e as questões de gênero foram
forjadas pelo cinema. O papel ocupado pela mulher mudava de acordo com o
gênero do filme, conforme explica Louro (2011) “nos romances e nas comédias
[...] ela é, muitas vezes, a companheira dos homens; nos dramas, é a heroína
sofredora e apaixonada, e nos filmes noir, a ameaçadora femme fatale, plena
de sensualidade e sexo” (p. 436). A tensão sexual era um tema em destaque
tendo outras questões que rodeavam como a virgindade feminina, liberação
feminina e o modelo de família.
Em 1959, no filme De Repente, No Último Verão/ Suddenly Last Summer (EUA,
1959), de Joseph L. Mankiewicz, foi a primeira vez que a homossexualidade foi
retratada no cinema e para que isso acontecesse o estúdio precisou de uma
permissão especial da Igreja Católica. Assim, o cinema dominante, que se
propunha universal, era (e ainda é) produzido a partir de uma ótica masculina,
heterossexual, branca e de classe média marginalizando outras identidades e
formas de existir.
Parte da construção imaginária de Hollywood é a de que
não é um cinema nacional, mas universal ou global.
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Pode-se perceber isto em um nível simples, literal pelos
nomes os quais os estúdios de Hollywood se dão a si
mesmos, como “Paramount” (vital) e “Universal”. Nomes
assim sugerem conotações globais tanto como
grandiosidade cósmica. No último caso, o logotipo figura
a terra dentro do universo. Mas as imagens da
“Universal” também tencionam serem aplicadas nos
personagens e conteúdos das narrativas, ou seja, que
estas são histórias humanas universais, verdadeiras em
todo mundo. Os símbolos do globo insistem que
Hollywood trata não só dos americanos (sic) e da vida
americana em específico, mas sobre toda a vida e o
comportamento humano. (KAPLAN, 1997 p. 57 apud
FABRIS, 2002 p. 123)

Tal qual Louro (2011), Duarte (2002) confirma que o cinema se constitui como
pedagogia cultural e afeta a forma como vivemos determinadas experiências.
Em sociedades audiovisuais como a nossa, ir ao cinema para assistir a filmes
se constitui numa prática social importante, do ponto de vista da formação
cultural e educacional das pessoas, tanto quanto a leitura de obras literárias,
filosóficas ou sociológicas. A formação cultural pode abrir portas e possibilitar o
nosso trânsito em diferentes campos sociais. Portanto, a autora defende que
assim como conhecer os gêneros literários ou as correntes filosóficas,
compreender os códigos próprios da linguagem cinematográfica faz parte da
formação.
(...) conhecer os sistemas de significadores que o cinema
se utiliza para dar sentido às suas narrativas aprimora
nossa competência para ver e nos permite usufruir
melhor e mais prazerosamente a experiência com filmes.
Assim como a beleza e grandiosidade de Dom Casmurro
podem ser melhor apreciadas quando se conhece a
estrutura que torna possível a produção de um texto e
das imagens que compõem Deus e o diabo na terra do
sol podem ser vivenciadas com muito mais intensidade
quando se compreende o modo como se articulam os
discursos de significação na linguagem cinematográfica.
p. 38

Os sistemas de significadores ou sistemas de significação aos quais Duarte
(2002) se refere são, basicamente: câmera, iluminação, som e montagem/
edição.
A escolha do material de gravação – película ou fita
magnética, colorido ou preto-e-branco; os diferentes
modos de capturar os espaços – plano geral (PG) –
imagens de grandes espaços – ao primeiríssimo plano
(PPP) – em que só se mostra o rosto do ator, ou ao plano
detalhe – onde se mostra um objeto ou uma parte do
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corpo do ator; a velocidade com que a câmera se
movimenta; a profundidade do foco e o ângulo de
filmagem definem, em larga medida, o sentido da história
que está sendo contada. (p. 39)

Os principais prêmios de cinema como o Oscar (entregue pela Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas, nos EUA), a Palma de Ouro (entregue no
Festival de Cinema de Cannes, na França), o Quiquito (entregue no Festival de
Gramado, na cidade de Gramado, no Brasil) para citar alguns, possuem
categorias de premiação de aspectos técnicos que juntos compõem a trama do
filme. Direção, fotografia, montagem, figurino, maquiagem, trilha sonora e som
são aspectos considerados técnicos e não por acaso fazem parte das
categorias mais disputadas.
Entendendo a importância da aprendizagem da gramática cinematográfica, nos
questionamos sobre como a escola tem usado o cinema em sua proposta
pedagógica. A esse questionamento Duarte (2002) nos responde que na escola
o cinema e os filmes são escolhidos tendo como foco o conteúdo programático
que se quer trabalhar, desconsiderando o filme como um todo e um aspecto
mais abrangente, ou seja, a fruição do filme enquanto uma obra de arte.
Insisto em que o uso do cinema com fins pedagógicos
exige que se conheça pelo menos um pouco da história e
teoria do cinema. Filmes não são decalques ou
ilustrações para “acoplarmos” aos textos escritos nem,
muitos menos, um recurso que utilizamos quando não
podemos ou não queremos dar aula. Narrativas fílmicas
falam, descrevem, formam e informam. Para fazer isso
delas é preciso saber como elas fazem isso. (p. 95)

Dessa maneira, continua a autora, os filmes devem ser apresentados com o
máximo possível de referências, como: país de origem, língua de origem, nome
do diretor (dados biográficos), ano de lançamento, premiações, repercussão,
etc. Os dados mencionados contribuem para o entendimento do filme e sua
relação ao momento de filmagem e produção.
Os autores com os quais travamos um diálogo nesse texto compreendem a
importância do cinema/ filme se fazer presente na escola, não como recurso
didático disponível ao ensino de determinadas disciplinas ou conteúdos, mas
sim como uma obra de arte, como de fato o é. No entanto, poucas escolas
possuem em sua estrutura física uma sala de cinema ou uma escola de cinema
em seus projetos pedagógicos em funcionamento.
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Em sua maioria, as experiências com exibição de filmes acontecem em salas
de aulas adaptadas com recursos audiovisuais como televisão e aparelho de
DVD ou computador e datashow, numa tentativa de reprodução da experiência
fílmica. Tal situação nos reporta a tensão gerada no cotidiano em relação ao
acesso ou a negação do mesmo aos artefatos culturais disponíveis na escola
trazido por Alves (2006) no início do texto. Para Xavier (2008) há uma perda
significativa com a exibição do filme em vídeo:
Em primeiro lugar, há a diferença entre o cinema e o
vídeo, entre a experiência coletiva da sala escura e a
televisão na sala de visita ou na instalação numa Mostra
de Arte. São texturas distintas – dado intrínseco às
imagens – e são situações sociais distintas. Nesta
diferença, cada qual tem o seu terreno, mobiliza o corpo
de forma particular, monta uma arquitetura da recepção
particular, fatores que conferem ao vídeo ou a outras
técnicas da imagem uma estética especial, tal como o
cinema tem a dele. (...) Aí se perde algo fundamental: a
textura da imagem, as sutilezas do estilo no que depende
do suporte específico e das condições próprias de
percepção, pois até mesmo o tamanho da imagem é
propriedade estética que tem enormes efeitos (como as
dimensões e proporções de quadro alteram não somente
a nossa percepção, mas também o pressuposto estético
que definiu tal escolha por parte do pintor). (XAVIER,
2008 p. 19)

Em nosso cotidiano, os artefatos culturais ganham novas utilidades através dos
consumos realizados pelos sujeitos praticantes (CERTEAU, 1994). As
professoras usuárias desses artefatos culturais que nos chama atenção por
Alves (2006), burlam o poder proprietário inventando formas de fazer política e
viver escolas, nesse sentido usar o vídeo é uma das maneiras de não perder
por completo a experiência proporcionada pela ação de assistir a um filme e ter
acesso a obra de arte.
A promulgação recente da lei 13.006 4, de 26 de junho de 2014, que acrescenta
o inciso oitavo ao artigo 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que “a exibição de filmes
de produção nacional constituirá componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória
por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais”. Compreendemos uma das
4 Acesso disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Lei/L13006.htm
38

possibilidades para viabilizar o cumprimento dessa legislação é abrir um
espaço de exibição de filmes como o cineclube na escola, conforme aparece
em nossa pesquisa.
Para compreender um pouco da história e o caráter democratizador do
cineclube dialogamos com o livro Cineclube, cinema & educação, de Giovanni
Alves e Felipe Macedo (2010).
No Brasil, o cineclube sempre esteve ligado historicamente ao movimento
estudantil e à militância de esquerda, tendo organização nacional através do
Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros criado na década de 60. Com a
ditadura militar, as ações do Conselho, bem como outras organizações da
sociedade civil de interesse público, foram desmobilizadas, mas nunca
cessaram por completo.

Na primeira década dos anos 2000 o cinema

brasileiro ganhou novo fôlego, sendo criada a Agência Nacional de Cinema –
ANCINE e, por conseguinte, a retomada das ações do Conselho Nacional de
Cineclubes Brasileiros (MACEDO, 2010).
A Diretoria Colegiada da ANCINE emitiu instrução normativa nº 63 5, em 02 de
outubro de 2007, definindo os cineclubes como espaços de exibição não comercial de obras audiovisuais nacionais e estrangeiras diversificadas, que podem realizar atividades correlatas, tais como palestras e debates acerca da linguagem audiovisual. Também na instrução normativa, os cineclubes têm como
objetivo: a multiplicação de público e formadores de opinião para o setor audiovisual; e, a promoção da cultura audiovisual brasileira e da diversidade cultural,
através da exibição de obras audiovisuais, conferências, cursos e atividades
correlatas.
Importante ressaltar que há dois aspectos fundamentais que caracterizam os
cineclubes, que são o fato de serem entidades sem fins lucrativos e da gestão
democrática. Para Macedo (2010), tais características imprimem ao cineclube
um caráter político importante para formação de público.
No Espírito Santo o movimento cineclubista é atuante, tendo associado à
Organização dos Cineclubes Capixabas - OCCa, filiada ao Conselho
Nacional de Cineclubes, congregando mais de 32 cineclubes em diferentes
5 Acesso disponível em http://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoesnormativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-63-de-02-de-outubro-de-2007
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cidades por todo o estado.
Das ações de formação de cineclubismo no estado do Espírito do Santo,
trazemos a experiência de Jesus e Sá (2010). O trabalho foi realizado em dez
escolas da Rede Municipal de Vila Velha-ES, envolvendo 50 professores e 200
estudantes (com idade de oito a catorze anos). Os autores observaram
resultados satisfatórios como: melhoria da convivência no ambiente escolar e
no rendimento dos estudantes, diminuição da distância entre escolacomunidade e enriquecimento cultural para todos os envolvidos.
Diante do exposto, compreendemos que a aproximação entre cineclube e
escola é tão profícua quanto necessária a medida em que possibilita a
ampliação do repertório cultural e estético dos participantes.

1.4 Diálogos com outros trabalhos acadêmicos em relação com as
intenções de pesquisa

Realizamos uma revisão de literatura entre artigos acadêmicos de publicação
recente a fim de obter uma ideia sobre o estado atual dos conhecimentos
produzidos sobre temáticas que guardam alguma relação de proximidade com
nosso projeto de pesquisa. A leitura dos trabalhos produzidos contribuiu para
alicerçar os caminhos investigativos escolhidos, além de apontar possíveis
contribuições para a temática estudada. Para compor essa revisão elegemos
dois descritores/ temáticas que dialogam com a nossa proposta, a saber:
“currículos em redes” e “cineclube/ cinema na escola”.
A revisão de literatura foi realizada no banco de dados da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, na qual selecionamos
artigos a partir da leitura do título, do resumo e das palavras-chave dos
trabalhos em todos os GT’s da ANPEd dos anos de 2010 a 2013, referentes às
33ª, 34ª, 35ª à 36ª edições da Reunião Anual da Associação. No período
estipulado para pesquisa foram publicados 1.455 artigos científicos. Dentro
desse universo selecionamos nove trabalhos, tendo como base o descritor
“currículos em redes”; e, doze trabalhos, tendo como base o descritor “cinema
na escola” (treze artigos).
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1.4.1 Descritor “currículos em redes”
Para o descritor “currículos em redes” selecionamos artigos publicados no GT
12-Currículo que continham os termos “redes”, “práticas”, “cotidianos”; três
artigos em 2010, quatro artigos em 2011, um artigo em 2012 e um artigo em
2013. Dentre os artigos selecionamos há subtemas como currículos na
formação de professores, o debate curricular para as redes de ensino e as
práticas curriculares.
No campo das políticas de currículo na formação docente estão os artigos
publicados por Gomes (2011) e Garcia e Sussekind (2010). O trabalho
apresentado por Gomes (2011), intitulado As múltiplas práticas-políticas
dos currículosformação como possibilidades de potencialização da vida e
dos sentidos das escolas é resultado de sua pesquisa de doutorado e
promove uma discussão que entrelaça currículo a processos de formação
continuada de professores de escolas públicas municipais de ensino
fundamental e da Secretaria de Educação, da cidade de Vitória.
Já o artigo escrito por Garcia e Sussekind (2010) Práticas de currículoscomposição: desinvisibilizando currículos e políticas nos cotidianos da
formação docente é resultado de diálogos interinstitucionais entre duas
pesquisas sobre as práticas educativas emancipatórias existentes em práticas
e currículos em cursos de formação de professores, licenciaturas e pedagogia
de universidade privada e pública da cidade do Rio de Janeiro. As pesquisas
realizadas utilizam recortes do cotidiano, relatos e memórias de alunos, alunosestagiários e pesquisadores da docência e dos currículos previstos e
praticados.
No campo o debate curricular para as redes de ensino está o artigo de Paganini (2011). Intitulado O currículo vivido no discurso dos professores: “complexidades” para construção de diretrizes curriculares, a autora apresenta
um registro das ações desenvolvidas em torno das rodas de conversa sobre a
construção das diretrizes curriculares nas escolas do município de Cariacica,
estado do Espírito Santo. O texto apresenta os relatos que explicitam como as
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unidades de ensino ouvidas vêem a presença de uma diretriz curricular como
norteadora do processo ensino aprendizagem nas escolas da rede.
No campo dos relatos de pesquisas sobre práticas curriculares nos cotidianos
escolares – temática que mais se aproxima da nossa intenção de pesquisa –
estão os artigos publicados por Copolillo (2010 e 2011), Maia (2012), Andrade
(2011), Caldas (2010) e Silva (2013).
O artigo de Copolillo (2010) Corpos, cotidianos escolares e imagens: fios
que movimentam as redes que tramam os processos curriculares
apresenta a experiência de pesquisadora, vivida ao longo do doutoradosanduíche, realizado na cidade do Porto, em Portugal. A autora articula
questões dos cotidianos das escolas e de como os processos curriculares vão
sendo tecidos e realizados pelos praticantes no contexto das aulas de
Educação Física, dentro de um projeto de prática desportiva. No artigo, os
processos curriculares vão sendo tecidos e realizados pelos praticantes são
debatidas a partir das fotografias das práticas cotidianas vividas naquele
contexto.
E ainda Copolillo (2011), apresenta Pensando os usos dos corpos e os currículos realizados no cotidiano escolar: fotografiasnarradas com professoras de Educação Física, no artigo a autora problematiza os usos dos corpos, especialmente nos contextos das aulas de Educação Física, esses espaçostempos escolares, a partir de conversas com duas professoras de escolas
de municípios de Niterói e Acari, do estado do Rio de Janeiro.
Maia (2012) apresenta o trabalho A cidadania como prática do cotidiano no
qual discute, como o título indica, a ampliação e aprofundamento da ideia de cidadania como prática cotidiana. Para tanto, a autora narra vivências de cidadania de alunos e alunas dentro da dinâmica curricular da qual eles fazem parte
diariamente na sua vida educacional.
Andrade (2011) apresenta a sua pesquisa, intitulada Sobre práticas, oceanos
e viagens- algumas fronteiras culturais dentrofora da escola sobre práticas
cotidianas em escolas a partir das conversas com uma professora de uma escola de uma cidade francesa. A autora elegeu duas práticas de mediação cultural fortemente presentes no cotidiano desta professora: o uso de imagens como
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prática de aprenderensinar; e, as atividades de saídas da escola para aprenderensinar em outros espaçostempos.
O artigo de Caldas (2010) intitulado Práticas cotidianas de pesquisar e
praticar currículos: jornal eletrônico e a circulação de conhecimentos faz
uma

análise

dos

‘usos’

de

um

Jornal

Eletrônico

por/de

professores/pesquisadores, com a finalidade de compartilhar o que vem sendo
produzido em pesquisas e práticas curriculares desenvolvidas em torno da
relação imagens e educação, além de discutir a importância da divulgação
científica pela Internet; entendida como ferramenta capaz de auxiliar na
tessitura de alternativas curriculares.
Especiarias usadas nas artes de nutrir: afetos, afecções, linguagens e conhecimentos escrito por Silva (2013), objetiva analisar e problematizar as “artes de nutrir” criadas por professores e alunos nos “usos” que fazem dos produtos culturais a fim de potencializar as forças que ficam entre esses movimentos
de invenção de uma escola municipal da região periférica de Vitória/ ES. A autora selecionou imagensnarrativas expressas nas redes de afetos, afecções,
linguagens e conhecimentos com os professores e alunos nos usos que fazem
dos artefatos culturais que atravessam o cotidiano escolar, fazendo um paralelo
em meio às “artes de nutrir” apresentadas por Giard (1996), com o intuito de
traduzir e negociar novos sentidos para a escola. São muitos os artefatos culturais usados pelos professores e alunos na escola, como o mural instalado no
refeitório, o livro de história, textos, desenhos, bilhetes, atividades, fotografias,
filmes e livros. Para Silva (2013), as maneiras de usar esses artefatos é que
vão delineando as cores, os cheiros, as formas, as texturas dos currículos, das
culturas e dos cotidianos escolares.
O movimento de pesquisar no GT Currículo na ANPEd foi muito interessante
no sentido de nos mostrar a amplitude e a elasticidade da noção de currículos
em redes para os estudos nos/ dos/ com os cotidianos; tais fatos nos permitiu
compreender as múltiplas redes de relações e significados tecidas nos diversos
contextos cotidianos em que as pesquisas são realizadas. Alem disso, todos os
trabalhos selecionados usam as narrativasimagens e conversas produzidas
nos cotidianos para produção dos dados da pesquisa.
Os trabalhos que tangenciam mais fortemente com a nossa pesquisa são os
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artigos de Andrade (2011), Caldas (2010) e Silva (2013). O trabalho de
Andrade (2011) é instigante na medida em que credita a possibilidade de
aprenderensinar em outros espaçostempos dentrofora das escolas – situação
que tangencia a nossa pesquisa já que tomamos os espaçostempos do
cineclube como espaçostempos de aprendizagemensinagem. A publicação de
Caldas (2010) nos faz pensar sobre a importância da circulação das
publicações sobre as práticas desenvolvidas nas escolas. E, por fim, Silva
(2013) nos chama atenção para os usos dos artefatos culturais nos cotidianos
escolares. Com base no que foi produzido e publicado no GT Currículo da
ANPEd, entendemos que a noção de currículos em redes é profícua para o
estudo que nos propusemos a realizar nos cotidianos de uma escola pública da
rede estadual de ensino do Espírito Santo.

1.4.2 Descritor “cineclube/ cinema na escola”
Para o descritor “cineclube/ cinema na escola” foram selecionados artigos que
continham termos como “cinema”, “cinematográfico” e “filme”, não encontramos
nenhum artigo com o descritor “cineclube”. Durante a pesquisa encontramos
treze artigos nos quatro anos, assim distribuídos: quatro artigos em 2010 (um
artigo no GT 12 Currículo, dois artigos no GT 16 Educação e comunicação e
um artigo no GT 23 Gênero, sexualidade e educação), quatro artigos em 2011
(um artigo no GT 03 Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos, um
artigo no GT 12 Currículo, um artigo no GT 15 Educação especial e um artigo
no GT 24 Educação e arte), nenhum artigo em 2012 e cinco artigos em 2013
(um artigo no GT 14 Sociologia da educação, três artigos no GT 16 Educação e
comunicação e um artigo no GT 24 Educação e arte).
Após a leitura completa dos artigos selecionados, fizemos uma reorganização
destes por aproximações de acordo com os distintos modos como o cinema é
abordado em cada pesquisa.
Nos seis artigos nos quais o cinema aparece como representação de uma dada
realidade, há em comum a escolha de um filme ou alguns filmes para análise a
partir de um referencial teórico e a utilização de determinadas cenas dos filmes
a fim de exemplificar uma problemática social discutida no artigo, seja na
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manutenção ou na produção de verdades.
Diante do potencial pedagógico formativo do cinema, os trabalhos de Silva
(2010), Marcello (2010), Pereira (2010) e Rouge (2011) tencionam a
representação da infância/ criança nas produções cinematográficas, Seibert
(2010) a representação da adolescência/ juventude e Pinheiro (2013) a
representação da educação no cinema.
O artigo de Silva (2010) intitulado A infância no currículo de filmes infantis
de animação: poder, governo e subjetivação dos/as infantis a proposta é
analisar como a infância na contemporaneidade a partir de quatro animações
dos Estúdios Disney: Toy Story (1995), Monstros S.A (2001), Procurando Nemo
(2003) e Os Incríveis (2004). Segundo a autora, os filmes possuem um
currículo cultural que ensina os modos adequados e desejáveis de ser no
período da infância. A subjetividade infantil demandada no currículo dos filmes
é produzida pela articulação de diferentes técnicas, tais como uma dupla
narrativa sobre a infância (ora como monstro, ora como energia), a presença
de instituições educativas que pretendem conduzir as condutas infantis (como
a escola e a família) e a construção de determinados padrões de gênero.
Com o artigo intitulado Imagens da criança enclausurada: autoria e criação
no universo cinematográfico, Marcello (2010) se propõe a analisar de que
maneira certos diretores de cinema constituem, em suas imagens, novos
elementos para pensar a criança, em especial a criança dita “delinquente”. E o
faz a partir da discussão dos filmes Vítimas da tormenta (1946), de Vittorio de
Sica, e Pixote (1981), de Hector Babenco. Nota-se aqui que os filmes
escolhidos para pesquisa não são filmes produzidos para o público infantil
como na pesquisa de Silva (2010).
A proposta de Pereira (2010) em seu artigo Gênero, sexualidade e infância:
nas telas do cinema, a criança como sujeito o amor romântico é analisar
como a mídia, em especial o cinema, tem posicionado a criança como sujeito
do amor romântico, a partir dos filmes ABC do Amor (2005), O Pestinha 3
(1995) e Os Batutinhas (1994) – todas produções voltadas para o público
infantil. A partir de uma discussão dos conceitos de gênero, sexualidade e amor
romântico, a autora observa como nos filmes estudados há formas particulares
de ser menino e de ser menina, evidenciando formas de se viver o masculino e
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o feminino, bem como ensinando maneiras de ser homem e mulher na
sociedade contemporânea. E conclui que nos filmes há a manutenção do
imaginário da princesa no processo de caracterização das meninas e a lógica
da responsabilidade ativa do menino para a realização da conquista afetiva.
Usando como referência o pensamento psicanalítico sobre a arte, Roure (2011)
em seu artigo Tartarugas podem voar: cinema, educação e infância se
propõe em seu artigo a narrar uma certa experiência obtida com o filme
Tartarugas podem voar (2004), situando a infância como tempo de liberdade e
inocência. O filme retrata a história de crianças refugiadas numa pequena
aldeia do Curdistão iraquiano, na fronteira entre o Irã e a Turquia, às vésperas
do ataque dos EUA ao Iraque, em 2003. Há um jogo entre diretor e espectador
que consiste em mostrar as crianças a partir de representações já cristalizadas
e logo após coisificá-las, produzindo imagens indizíveis sobre crianças. É todo
esse estranhamento que tocou a autora do artigo e que conduz a narrativa.
Com o objetivo de discutir como o cinema inventa uma noção de juventude e
possibilita lançar outro olhar sobre o conceito – para além dos problemas
amplamente relacionados à juventude e bastante explorados pela sétima arte
como sexualidade, rogadição, consumo e rebeldia –, o artigo de Seibert (2010)
Cinema e juventude para além da rebeldia toma como base para análise os
filmes Diários de Motocicleta (2004), O Leitor (2008), Educação (2009), Balzac
e a Costureirinha Chinesa (2002). Segundo a autora, nos filmes analisados a
juventude marca um tempo de transformações no qual nos personagens jovens
há uma mudança de comportamento não determinada por regras de condutas
mas por reflexões que possibilitam encarar o mundo de maneira mais ética e
comprometida com o outro.
Uma última temática desse subgrupo é trazida no artigo Escritores da
liberdade: O cinema como expressão da violência simbólica por Pinheiro
(2013), no qual a autora discute o lugar da educação na sociedade, tendo o
filme Escritores da Liberdade (2007) como elemento tensionador para tratar da
importância da formação no mundo contemporâneo e as dificuldades de
inserção (com qualidade) na escola pelos segmentos populares da sociedade.
Há outros seis artigos que resultam de pesquisas nas quais o cinema aparece
como artefato cultural dado a potencialidade educativa do cinema para
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formação cultural em diferentes espaçostempos de formação. Nesses artigos
não há atenção a um filme em especial mas a preocupação com os
desdobramentos da experiência estética para a formação de quem assiste
cinema ou tem contato com as linguagens audiovisuais.
As autoras Laranjeira e Iriart (2011) em artigo intitulado O cinema vai à
escola: o jovem como protagonista na dinamização cultural defendem a
utilização da experimentação da linguagem cinematográfica pela escola como
ferramenta para construir/ampliar canais de diálogo entre estudantes (com
características sociais, étnicas, culturais, econômicas, políticas e históricas
diversas), professores e a sociedade. Ao longo do texto, as autoras citam
alguns filmes com foco na juventude, além de elencar a potencialidade da
discussão dos mesmos com os estudantes jovens.
Com o objetivo de apreender quais articulações de enunciados sustentam o
discurso que privilegia o cinema no texto curricular da Rede Municipal de
Ensino da Cidade do Recife no período de 2006 a 2008 é que Silva (2011)
realiza a sua pesquisa e escreve o seu artigo O cinema como objeto de
saber/poder no currículo: o que nos dizem as homogeneidades e
oposições intrínsecas do discurso da rede pública de ensino da cidade de
Recife. Em diálogo com a teoria pós-crítica de currículo e os estudos de
cinema de Deleuze, a autora questiona a didatização do uso do cinema no
currículo e salienta a potência desse artefato cultural na escola para quem o
vivencia.
Domingues e Fresquet (2013) escrevem no artigo Construção do ponto de
escuta em experiências de cinema com alunos da educação básica sobre
a pesquisa realizada numa escola de cinema no contexto de uma escola
pública de educação básica na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do trabalho
foi o de conhecer e analisar como se constituem os modos de construção de
um ponto de escuta no cinema a partir de experiências de exibição e produção
de filmes com estudantes da rede pública.
Vilaronga (2011) em seu artigo Formação, cinema e audiodescrição: pode a
sétima arte influenciar no processo construtivo de pessoas visualmente
limitadas pesquisa a contribuição do cinema no processo formativo de
indivíduos cegos, tomando a audiodescrição como recurso de acessibilidade
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que torna viável a compreensão de informações visuais. Para tanto, o autor
utiliza como metodologia de pesquisa a história oral temática e conta com a
contribuição de outros indivíduos cegos para pensar novas possibilidades de
formação/ transformação de sujeitos.
Com o objetivo de discutir o papel desempenhado pela experimentação
cinematográfica na vida de sujeitos que mantêm relações práticas com o
cinema, Almansa (2013) escreve o artigo O cinema como prática de si:
narrativas sobre experiência e formação sobre a sua pesquisa de mestrado,
que tratou da relação entre cinema e formação. Em diálogo com Foucault, a
autora pesquisou modos pelos quais algumas práticas relacionais com o
cinema impulsionam exercícios que deflagram processos de formação éticoestética de si, mobilizados com e a partir das imagens e narrativas
cinematográficas.
Utilizando com referencial teórico a teoria crítica, Souza (2013) escreve
Cinema infantil, arte e indústria cultural sobre a categoria cinema infantil, ou
seja, o cinema produzido para crianças como experiência formativa. O autor
discute a representação da criança e da família em diferentes momentos na
história, o conceito de arte em tempos da indústria cultural e características da
sociedade capitalista. Além de repudiar o cinema produzido para crianças, o
autor reforça em seu texto a ideia de arte enquanto dimensão estética com fim
em si mesma.
Trazer o cinema para a revisão de literatura foi um exercício necessário para
nos dar conhecimento sobre a discussão atual cinema tangenciando com a
educação. Dos artigos encontrados alguns movimentam com mais força nosso
pensamento, como os artigos de Laranjeira e Iriart (2011), Silva (2011),
Domingues e Fresquet (2013) e Vilaronga (2011). Os artigos de Laranjeira e
Iriart (2011) e Silva (2011) contribuem em nossa pesquisa na medida em que
compreendem

o

cinema

como

um

importante

artefato

cultural

no

estabelecimento de um espaço para diálogo com os jovens estudantes
matriculados na escola pesquisada além de explorarem o potencial da
experiência proporcionada pelo cinema. Domingues e Fresquet (2013) nos
ajuda a pensar sobre a experiência da produção cinematográfica dentro de
uma escola pública a partir de uma escola de cinema. E, o trabalho de
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Vilaronga (2011) nos reforça o indicativo do cinema como artefato cultural
capaz de potencializar vidas respeitando as especificidades de cada um. Tal
recorte indica que a interface cineclube e cinema na escola com ênfase no
currículo é um campo para discussão ainda pouco explorado. Desse ponto de
vista, a nossa pesquisa pode trazer elementos relevantes para a temática
através da discussão dos usos cinema como elemento potencializador dos
currículos.
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CAPÍTULO 2 – AS PESQUISAS NOS/ DOS/ COM OS COTIDIANOS DAS
ESCOLAS

Ah, tipo, o que é que eu acredito? A outra coisa que tem me afetado bastante é o Nome
Provisório. Toda vez que eu tô com a galera é uma energia tão boa, é muito muito muito
mágico isso.

2.1 Alguns de seus principais intercessores e os movimentos propostos

Os primórdios dos estudos sobre o cotidiano escolar, segundo Alves e Oliveira
(2002), foram desenvolvidos nos Estados Unidos, e o cotidiano escolar era
entendido através da metáfora da “caixa preta”. Essa “caixa preta” refere-se
não a caixa preta dos aviões onde ficam armazenadas todas as informações do
vôo, mas ao aparato pedagógico para o ensino de ciências. A compreensão do
cotidiano como “caixa preta” traz duas consequências importantes, a saber: a
impossibilidade de saber o que se passa dentro das escolas e a escola como
local negligenciado.
Já no Brasil, segundo Lopes e Macedo (2002), os estudos curriculares
centrados na escola estão divididos entre as pesquisas de cunho etnográfico
(principalmente sobre o professor reflexivo e histórias de vida de professores) e
os estudos nos/ dos/ com os cotidianos.
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Possivelmente, o aspecto mais marcante dos estudos
nos/ dos/ com os cotidianos é a sua recusa em lidar com
a separação entre escola e os demais contextos de vida
dos sujeitos. Operam com a interpenetração dos
múltiplos contextos habitados pelos sujeitos numa
tessitura complexa, denominada redes de conhecimentos
e práticas, que ocorrem em muitos espaçostempos. (p.
158-159)

A principal referência dos estudos nos/ dos/ com os cotidianos é Michel de
Certeau e suas idéias sobre a epistemologia das práticas. Para Certeau (1996)
o cotidiano é
[...] aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em
partilha) nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois
existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã,
aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a
dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição
com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo
que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma
história a meio-caminho de nós mesmos, quase em
retirada, às vezes velada. (p.31)

A maneira de fazer ciência na Modernidade, tendo como único paradigma
aceitável e legitimador a ciência galileo-newtoniana, negligenciou a vida
cotidiana, reduzindo-a aos seus aspectos quantificáveis. As pesquisas nos/
dos/ com os cotidianos buscam recuperar a importância daquilo que escapa às
estatísticas para redefinir o próprio cotidiano, sobretudo o escolar. Se
considerarmos apenas os aspectos quantificáveis, de fato percebemos que há
muito de repetição e norma, no entanto, quando recuperamos os aspectos
singulares e qualitativos das práticas cotidianos compreendemos como são
plurais as possibilidades de vidas na escola. (ALVES E OLIVEIRA, 2002)
Outro aspecto político importante de fazer pesquisas nos/ dos/ com os
cotidianos escolares é colocar a escola em evidência como lócus de produção
de conhecimentos.
Longe de repetirmos às cegas o modo de fazer pesquisa herdada da
modernidade, buscamos uma metodologia de pesquisa capaz de abarcar os
tropeços, os desvios, os erros, as curvas do caminho, numa tentativa de contar
o mais próximo ao vivido nos espaçostempos. Aprendemos com Najmanovich
(2003) a necessidade de renunciarmos ao fetiche do método.
Renunciar à idéia de um método único que nos conduza
sempre à verdade, e que a garanta, não implica de
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nenhuma maneira que estamos dispostos a desistir da
utilização de instrumentos ou dispositivos, técnicas e
procedimentos. Só implica que não anteporemos o
método à experiência, que não cremos que haja um só
caminho ou um só dispositivo adequado para pensar,
explorar, inventar... conhecer. Só renunciamos ao fetiche
do método e podemos ainda desdobrar uma infinidade de
dispositivos, construir caminhos, trilhas e estradas, ou
escolher ir através do campo ou entre o mato, ou preferir
o bosque à estrada. Renunciar ao método não implica
cair no abismo do sem sentido, mas abrir-se a
multiplicidade de significados. (p.34-35)

Descartes pretendeu elaborar um método de pesquisa que nos conduzisse ao
conhecimento sem tropeços ou erros, um método ideal em linha reta, sem
curvas ou desvios. Ainda hoje há pesquisadores que teimam em tentar repetir
às cegas o modelo narrativo canônico da Modernidade estabelecendo regras
que servem para confirmar a pesquisa já realizada. Mesmo as pesquisas na
área das Ciências Humanas carregam como herança uma série de
procedimentos, técnicas e categorias de análise elaborados a priori de modo
“objetivo”, buscando se enquadrar no status de pesquisa científica válida.
A esse movimento hermético de fazer pesquisa reescrevendo o seu percurso
excluindo os tropeços, Najmanovich (2003) chama de a ilusão ou feitiço do
método.
[...] a ilusão do método se baseia em que uma vez
chegados à meta podemos inventar retroativamente um
caminho direto que una o fim ao princípio – amparados
na virtude da claridade expositiva e do aproveitamento
pedagógico –; trata-se enfim, de reescrever a história
complexa substituindo-a por uma fábula com
desenvolvimento linear e final feliz. (p. 31)

Nos propondo pesquisar com o cotidiano escolar a tessitura dos currículos em
redes com o cineclube e com o cinema a inquietação foi constante durante todo
o percurso da pesquisa: como captar o efêmero do cotidiano? Inspirados por
Certeau (1996) compreendemos que o que importa do cotidiano é o invisível.
Então, em diálogo com Esteban (2003) compreendemos a necessidade de
tornar nossos passos menos rígidos e mais flexíveis, inventando um caminho
novo e um novo jeito de caminhar uma vez que a pesquisa com o cotidiano vai
se tecendo aos poucos em lugares muitas vezes inseguros aos pesquisadores.
A pesquisa no cotidiano nos conduz por um terreno
movediço, híbrido, opaco, cindido, no qual estamos –
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todos os sujeitos implicados na pesquisa – à deriva,
percorrendo, portanto, um caminho que vai se
constituindo como o possível, com riscos. (p. 205)

Diante da instabilidade que se apresenta o cotidiano, precisamos de novas
configurações teórico-metodológicas que apontem para outras possibilidades
interpretativas. Mas o que seria pesquisar nos/ dos/ com os cotidianos? Como
conceituar abarcando toda a complexidade neles contida sem reduzi-los?
De fato, nós, pesquisadores com o cotidiano, temos em
conta que qualquer tentativa de fechamento de um
conceito de cotidiano e/ ou de pesquisa no/ do/ com o
cotidiano implica em despotencializar a condição de
realização do próprio processo de investigação.
(FERRAÇO, 2008, p. 23)

O que sabemos é que não há método para fazer pesquisa nos/ dos/ com os
cotidianos, ou melhor, se há um método é sempre um método ad hoc. É uma
opção política, teórica, epistemológica e, portanto, metodológica. Alves (2008a)
nos dá algumas pistas sobre os processos para o desenvolvimento das
pesquisas nosdoscom os cotidianos aprendidos com seus anos de vivência
enquanto professorapesquisadora, movimento que a autora denomina
práticateoriaprática.
O primeiro movimento, chamado de “o sentimento do mundo”, diz respeito ao
modo de mergulhar com todos os sentidos abertos a captar as lógicas dos
cotidianos, em oposição à postura conservadora de fazer pesquisa utilizando
sobremaneira a visão, sentido hegemônico nas pesquisas na Modernidade. É
preciso que o pesquisador
seja capaz de mergulhar inteiramente em uma
determinada realidade buscando referências de sons,
sendo capaz de engolir sentindo a variedade de gostos,
caminhar tocando coisas e pessoas e me deixando tocar
por elas, cheirando os odores que a realidade coloca a
cada ponto do caminho diário. (p.19)

O segundo movimento, que a autora chama de “virar de ponta a cabeça”,
exprime a compreensão de que as teorias, categorias, conceitos e noções que
historicamente utilizamos como apoios são os limites para que possamos
entender a criatividade do cotidiano. Um desdobramento dessa postura é o
estado de absoluta instabilidade e insegurança para o pesquisador, afirma a
autora. E, conclui só assim será possível estabelecer redes de múltiplas e
complexas relações entre as diversas teorias, categorias, conceitos e noções
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que estão separados entre si, numa busca de superar compartimentações e
hierarquias.
O terceiro movimento chama-se “beber de todas as fontes”, ou seja: a
necessidade de aceitar o múltiplo. A incorporação de múltiplas fontes para
percorrer e compreender os múltiplos caminhos e consumos realizados pelos
sujeitos praticantes (CERTEAU, 1994) do cotidiano. Para isso é necessário
estar atento ao que é contado/ silenciado, ao documento raro esquecido, às
fotografias, aos desenhos nas paredes etc.
Uma vez que a pesquisa vai se tecendo a partir de novos sentidos e novas
fontes, o quarto movimento descrito por Alves (2008a), denominado de “narrar
a vida e literaturizar a ciência”, seria a necessidade de outra escrita.
Há assim, uma outra escritura a aprender: aquela que talvez se
expresse com múltiplas linguagens (de sons, de imagens, de
toques, de cheiros etc.) e que, talvez não possa ser chamada
mais de ‘escrita’; que não obedeça à linearidade de exposição,
mas que teça, ao ser feita, uma rede de múltiplos, diferentes e
diversos fios; que pergunte muito além de dar respostas; que
duvide no próprio ato de afirmar, que diga e desdiga, que
construa uma outra rede de comunicação, que indique, talvez,
uma escritafala, uma falaescrita ou uma falaescritafala” (p. 31)

A falaescritafala utilizada pelo narrador praticante deve dar conta do que é
visto, ouvido, sentido a partir dos processos pelos quais é atravessado. Para tal
movimento é necessário que o corpo vibrátil esteja em ação e não só o meu
corpo físico.
Dez anos após a publicação do texto “Decifrando o pergaminho – os cotidianos
das escolas nas lógicas das redes cotidianas”, no qual Alves (2008b) discorre
sobre os processos necessários para o desenvolvimento das pesquisas nos/
dos/ com os cotidianos, a autora realiza uma revisão em seus escritos a partir
da indagação: “(...) por que não buscar um quinto movimento que poderia,
talvez, em uma homenagem a Nietzsche e a Foucault, tão preocupados com
ele, chamar de ecce homo ou talvez ecce femina, mais apropriado aos nossos
cotidianos de nossas escolas?”. E inclui um quinto movimento chamado Ecce
femina, para dar conta do que de fato interessa às pesquisas: as pessoas, e,
principalmente, as mulheres que são maioria no magistério da educação
básica.
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Talvez por não ser tão sábia quanto aos autores citados,
ou talvez por ser uma mulher em uma sociedade na qual
quem tem ideias é homem ou, ainda, porque deixo as
marcas de seus passos em terrenos poucos conhecidos,
vagando por espaçostempos ainda não ou dificilmente
revelados, não consegui formular aquilo que no texto
estava virtualmente escrito: o que de fato interessa nas
pesquisas nos/dos/com os cotidianos são as pessoas, os
praticante, como as chama Certeau (1996) porque as vê
em atos, o tempo todo. (ALVES, 2008b, p. 45-46)

A pesquisa nos/ dos/ com os cotidianos deve captar o que há de efêmero, lição
aprendida com Ferraço (2008), num exercício intenso de viver, ouvir, sentir
gostos, cheiros, percebendo a dinâmica da tessitura das redes cotidianas na
qual estamos todos envolvidos. Uma pesquisa que não está determinada a
priori, ao contrário, irá sendo tecida a partir dos itinerários percorridos, das
curvas, dos tropeços, das vicissitudes, dos entrecruzamentos das redes.

2.2 Contexto da pesquisa, sujeitos e instrumentos/ procedimentos para a
produção de dados

A pesquisa foi realizada nos cotidianos de uma Escola Estadual de Ensino
Médio, localizada no município de Vitória num bairro de classe alta, chamado
Praia do Canto, para a qual utilizaremos o nome fictício de Escola Glauber
Rocha.
O bairro da Praia do Canto foi planejado pelo engenheiro sanitarista Francisco
Saturnino Rodrigues de Brito, em fins do século XIX – mais precisamente no
ano de 1896 - cujo nome ficou ligado a uma gama de serviços e obras de pla nejamento e saneamento urbanos realizados nas mais diferentes cidades do
Brasil, como Santos, em São Paulo, além de Vitória.
Segundo dados do site oficial da Prefeitura de Vitória, o “Plano Novo Arrabalde”
projetado pelo engenheiro estava baseado em influências do urbanismo sanitarista, contendo ruas largas, tendo como eixo central a Avenida Nossa Senhora
da Penha, formando um desenho semelhante a uma espinha de peixe. Na dé cada de 70 houve um expressivo processo de verticalização do bairro quando
foi construído um maior número de edifícios com quatro pavimentos. Em 1980
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começou a funcionar o primeiro Shopping Center da cidade de Vitória - o Centro da Praia – que funciona até hoje no mesmo endereço.
Atualmente o bairro é conhecido por sua vida noturna movimentada e pela intensa atividade comercial tendo vários restaurantes, hotéis, lojas, cafés, ateliês,
casas noturnas, dentre diversos outros tipos de estabelecimentos voltados para
o público de alto padrão econômico da cidade. Há 20 anos o trecho entre as
ruas Joaquim Lírio e João da Cruz é chamado de “O Triângulo das Bermudas”
por abrigarem alguns dos restaurantes, barzinhos e casas noturnas mais comentadas da cidade.
Em pesquisa realizada para elaboração do Atlas de Desenvolvimento Humano
nas Regiões Metropolitanas Brasileiras – divulgado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro e amplamente divulgada nos jornais locais – para o ano de 2014, o bairro da Praia do Canto ficou com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal/ IDHM 6 é de 0,958, ao lado de Ilha do Boi,
Ilha do Frade e Enseada do Suá, todos no município de Vitória, ocupando a 18ª
colocação do Brasil.
Os dados trazidos sobre o bairro Praia do Canto contribuem para compreensão
das implicações da localização para dinâmica da escola que existe desde
1939, pelo decreto 10.972 de 30/11/1939, como “Grupo Escolar Barro Vermelho”. Somente na década de 50 foi instalada em seu atual endereço na Rua
Aleixo Neto. Somente duas linhas de transporte público municipal passam por
dentro do bairro (214-Bento Ferreira/ Goiabeiras, e 101-Santa Lucia/ Rodoviária). Assim, os estudantes em geral utilizam o transporte público intermunicipal
e tem acesso ao bairro através das avenidas Nossa Senhora da Penha (conhecida popularmente como Reta da Penha) ou Saturnino de Brito (conhecida popularmente como Avenida Beira Mar).
A escola é uma das unidades consideradas do Grupo 1 pela Secretaria de
Educação do Estado do Espírito Santo pelo porte (quantitativo de alunos) e
pelo desempenho de seus alunos em avaliações externas e vestibulares.
6 O IDHM é um índice composto por três das mais importantes áreas do desenvolvimento
humano: vida longa e saudável (longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e
padrão de vida (renda). O indicador vai de 0 a 1: quanto mais próximo de zero, pior o
desenvolvimento humano, quanto mais próximo de um, melhor.
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Também é muito procurada pela comunidade por causa de sua fama e
localização.
No ano de 2014, a escola funcionou nos três turnos, assim distribuídos: doze
turmas no matutino (457 alunos matriculados), doze turmas no vespertino (421
alunos matriculados) – ambos turnos com Ensino Médio regular – e oito turmas
no noturno, sendo cinco turmas de Ensino Médio regular (119 alunos
matriculados) e três turmas de curso Técnico Subsequente (84 alunos
matriculados). Os cursos técnicos subsequentes ofertados são Serviços
Públicos, com uma turma em fase de conclusão e sem previsão de novas
matrículas e duas turmas de Administração.
No turno matutino atuam duas pedagogas e duas coordenadoras, no turno
vespertino atua uma pedagoga e duas coordenadoras, no noturno atua uma
pedagoga e uma coordenadora 7. Além de uma equipe com 150 professores
que se distribuíram nos três turnos de atuação. O espaço físico é constituído de
12 salas de aula, 2 laboratórios de informática, uma biblioteca, um laboratório
de ciências, uma quadra poliesportiva, uma cantina, um refeitório, uma
secretaria, uma sala de professores, uma sala de pedagogos, uma sala da
coordenação, uma sala para projetos e uma sala de recursos para atendimento
educacional especializado.

7 Os termos estão grafados no feminino, pois todas as profissionais da escola que ocupam a
função de pedagoga e coordenadora são mulheres.
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Um dia no pátio da Escola Glauber Rocha

Espaços praticados da escola - Biblioteca e sala para ensaio do coral

É importante destacar que num primeiro momento o quantitativo de sala e outros espaços pode parecer suficientes, mas considerando as demandas e ativi-
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dades da escola, muitas vezes esses espaços precisam ser reinventados.
Quem nos ajuda a pensar sobre os espaços é Certeau (1994), para esse autor,
os espaços não são estanques ou configuração instantânea de posições, ao
contrário os espaços são dinâmicos, o espaço é praticado. Pensando nas escolas, compreendemos que a dinâmica de invenção desses espaços está a serviço dos processos de ensinagemaprendendizagem.
Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores
de direção, quantidades de velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo
modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se
desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações
que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas
conflituais ou de proximidades contratuais. O espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é,
quando é percebida na ambigüidade de uma efetuação,
mudada em um termo que depende de múltiplas convenções, colocada como o ato de um presente (ou de um
tempo), e modificada pelas transformações devidas a
proximidades sucessivas. Diversamente do lugar, não
tem, portanto, nem a univocidade nem a estabilidade de
um “próprio”. (CERTEAU, 1994, p. 201 - 202)

Com Certeau compreendemos os usos dinâmicos dos diferentes espaçostempos escolares: a biblioteca em determinados dias da semana se converte em
sala de ensaio do coral, o vão de entrada é também local de comercialização
dos produtos da horta orgânica, a sala para projetos além das aulas de “refor ço” diferentes disciplinas no contraturno é também a sala onde ocorrem as sessões do cineclube (que também podem acontecer debaixo da árvore no pátio
central). Os usos dos diferentes espaçostempos e suas variadas práticas num
movimento constante de invenção!
A convivência no cotidiano escolar como pesquisadora praticante no período de
Agosto a Dezembro de 2014 permitiu-nos interagir em diversos espaçostempos de aprender dentrofora da escola com os diferentes atores que a compõem
(equipe pedagógica, estudantes e convidados). Tudo que foi visto, vivido, experienciado nesse período contribuiu para composição desse trabalho de pesquisa. Além da vivência nos espaçostempos restritos aos muros da escola, continuamos a vivência nas redes sociais. Então, as redes sociais tiveram um papel
importante na produção dos dados da pesquisa.
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Quem nos ajuda a pensar sobre a relação entre o ambiente escolar e a socie dade conectada às redes sociais é Sibilia (2012). Para autora, a escola é uma
tecnologia de época, um aparelho historicamente configurado para forjar corpos e subjetividades a fim de responder às demandas específicas do capitalismo industrial. Assim, as crianças-insumos saíam das escolas homens-máquinas aptos a integrar as engrenagens de outras maquinarias sociais. Esse projeto de escola foi fundamental na formatação de cidadãos nos moldes da era industrial e funcionou bem, do século XIX e boa parte do século XX. Com a mu dança dos modos de produção do capitalismo e o advento das novas tecnologias da informação e da comunicação esse projeto de escola em curso (marcada
por sua vocação uniformizadora, homogeneizante e normalizadora) foi abalado.
Vivemos hoje sob culto à perfomance, numa sociedade altamente midiatizada,
fascinada pela visibilidade proveniente do uso dos dispositivos eletrônicos móveis conectados à internet (como os smartfones, tablet, etc.) e as redes sociais.
Contudo, ao contrário, das outras esferas sociais, a escola pouco mudou de
seu projeto inicial o que tem gerado um choque nos interesses das gerações
de crianças e jovens conectados às mídias digitais que chegam às escolas e
sua tradição de trabalho analógico. Então há uma rígida proposta de confina mento e disciplina oferecida pela escola e uma proposta de tramas de “cone xão” aberta, flexível, que se pode acessar livremente quando se quer e onde se
quer oferecida pelas redes sociais. Mas essas mesmas tramas que se apresentam como refúgio de entretenimento também revelam ser uma rede de permanente controle mútuo eficaz muito mais sutil, elegante e divertida que a estrutu ra escolar.
Vivendo as contradições apresentadas por Sibilia (2012), a comunidade escolar
utiliza as redes sociais, criando tanto perfil dos grupos/ coletivos da escola,
quanto criando seus perfis individuais, para divulgação de programações de
eventos (internos e externos) de interesse coletivo, proposição de ações, discussões e pautas, e também como um espaço estratégico para divulgação das
atividades desenvolvidas por esses grupos em diferentes espaçostempos de
formação.
Para produção dos dados da pesquisa durante todo período em que estivemos
na escola utilizamos como procedimento de pesquisa as conversas livres ou
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provocadas e as imagensnarrativas produzidas nos espaçostempos de ensinaraprender.
As conversas livres inspiradas em Larrosa (2003) com os diferentes atores que
compõem a comunidade escolar – os estudantes, os profissionais (professores,
pedagogas, coordenadoras, diretora, profissionais de serviços gerais e profissionais da secretaria escolar) e com os visitantes da escola – aconteceram em
diferentes situações sem que houvesse agendamento prévio ou temática estabelecida. Então algumas vezes a conversa foi motivada pela poda da árvore
que ocupa a área central da escola, outras vezes a conversa aconteceu com
algumas funcionárias responsáveis pela distribuição do lanche enquanto estávamos todas a caminho do ponto de ônibus no horário da saída da aula.
Para Larrosa (2003),
(...) nunca se sabe aonde uma conversa pode levar...
uma conversa não é algo que se faça, mas algo no que
se entra... e, ao entrar nela, pode-se ir aonde não havia
sido previsto... e essa é a maravilha da conversa... que,
nela, pode-se chegar a dizer o que não queria dizer, o
que não sabia dizer, o que não podia dizer...
E, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato
de que ao final se chegue ou não a um acordo... pelo
contrário, uma conversa está cheia de diferenças e a arte
da conversa consiste em sustentar a tensão entre as diferenças... mantendo-as e não as dissolvendo... e mantendo também as dúvidas, as perplexidades, as interrogações... e isso é o que faz interessante... por isso, em uma
conversa, não existe nunca a última palavra... por isso
uma conversa pode manter as dúvidas até o final, porém
cada vez mais precisas, mais elaboradas, mais inteligentes... por isso uma conversa pode manter as diferenças
até o final, porém cada vez mais afinadas, mais sensíveis, mais conscientes de si mesmas... por isso uma conversa não termina, simplesmente se interrompe... e muda
para outra coisa... (p. 212-2013)

Para Certeau (1994), tal qual ler, habitar e cozinhar, conversar é uma prática
cotidiana do homem ordinário sem proprietário, em suas palavras
(...) as retóricas da conversa ordinária são práticas transformadoras “de situações de palavra”, de produções verbais onde o entrelaçamento das posições locutoras instaura um tecido oral sem proprietários individuais, as criações de uma comunicação que não pertence a ninguém.
A conversa é um efeito provisório e coletivo de competências na arte de manipular “lugares comuns” e jogar com o

61

inevitável dos acontecimentos para torná-los “habitáveis”.
p.50

Participamos das sessões de exibição do cineclube nas quais após a exibição
do filme programado havia uma roda de conversas com os participantes da
sessão. Assim, além das conversas livres, utilizamos na produção de dados da
pesquisa as conversas provocadas pelos filmes programados para exibição. A
opção por utilizar essas conversas em nosso trabalho se deu por diversas razões entre as quais destacamos: 1) a roda de conversas pós exibição já se
constituir enquanto espaçotempo de conversas no cotidiano escolar; 2) foi possível estabelecer contato com diferentes integrantes da comunidade escolar; e,
3) a partir dessas conversas foi possível compreender a potência do cinema
para os currículos em redes tecidos no cotidiano. No período da pesquisa participamos do cotidiano do cineclube, e participamos da exibição dos seguintes
filmes: Narradores de Javé (BRASIL, 2003), Quanto vale ou é por quilo? (BRASIL, 2005), Madame satã (BRASIL, 2002), O veneno está na mesa (BRASIL,
2011) e Raspage (BRASIL, 2014).
Utilizamos também as imagensnarrativas fotográficas relacionadas aos espaçostempos cotidianos de aprenderensinar produzidas pela pesquisadora durante sua vivência/ trânsito por esses espaçostempos e as imagensnarrativas produzidas e divulgadas em diferentes perfis nas redes sociais por estudantes da
escola. Para Alves e Oliveira (2004), as imagens, fotográficas ou obras artísticas imagéticas como a pintura, incluem inúmeras possibilidades de narrar e
compreender as escolas e seus cotidianos, se constituindo como importantes
dados não-expressáveis por textos científicos. Nas palavras das autoras:
(...) um dos motivos por que o uso de material imagético
é metodologicamente importante na pesquisa no/ do cotidiano reside, exatamente, no fato de ele conduzir às múltiplas realidades captadas pelas imagens, não traduzidas
em textos, sejam eles discursos e propostas oficiais ou
de outros tipos. Acreditamos que as imagens são portadoras de possibilidades de compreensão ampliada do
que é e do que pode ser a prática pedagógica real, escamoteada e tornada invisível “a olho nu” pelas normas e
por regulamentos da cientificidade moderna, da hierarquia que esta estabelece entre teoria e prática e dos textos produzidos nesse contexto. (ALVES E OLIVEIRA,
2004; p. 33)

Estando em composição com essas redes tecidas nos cotidianos da escola
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podemos vivenciar os efeitos do cinema na escola. E sobre essa vivência que
trataremos nesta dissertação.
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CAPÍTULO 3 – AS PRÁTICAS REALIZADAS NO/ DO/ COM O CINECLUBE
NOME

PROVISÓRIO:

PISTAS

PARA

A

POTENCIALIZAÇÃO

DOS

CURRÍCULOS EM REDES

E aí a imagem que se tinha da galerinha da
Esquiso, do pessoalzinho do Nome Provisório era
de uma galera estranha, diferente e é essa imagem
de quem olha pro Nome Provisório de dentro da
escola...

3.1 Caminhando e tateando acontecimentos nos cotidianos da escola: ou
sobre nossas aproximações com o cineclube

A decisão por fazer pesquisa com os cotidianos escolares, principalmente com
os cotidianos das escolas públicas, passa por uma opção política importante
para nós que vivemos na escola pública em vários momentos ao longo da vida,
seja como estudante, seja como profissional, ora professora, ora pedagoga.
Tomamos de empréstimo as palavras de Garcia (2003), que, com sua vasta
experiência em escolas e em pesquisas na área de educação, muito nos tem a
ensinar sobre os cotidianos.
O problema é que no cotidiano é a hora da verdade. É ali
que os grandes projetos, as grandes explicações, as
grandes sínteses, as grandes narrativas e as grandes
certezas são confirmadas ou negadas, e o que complica
ainda mais é que às vezes a mesma certeza que num
momento é confirmada, no momento seguinte, é negada.
É ali, no cotidiano, que sujeitos encarnados lutam,
sofrem, são explorados, subalternizados, resistem, usam
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astúcias para se defender das estratégias dos poderosos,
se organizam para sobreviver, e assim vivem, lutam,
sobrevivem e, como todos os mortais, um dia morrem.
Não esquecendo que uns morrem antes do que outros,
dadas as condições de vida, no limite da morte, a que
estão expostos. (p. 195)

Compreendendo, então, o peso da nossa decisão política, elegemos a escola
pública de ensino médio da rede estadual de ensino Glauber Rocha para
realizar a nossa pesquisa de mestrado. Importante destacar que o ano de 2014
foi um ano atípico com grandes eventos no país, como a copa do mundo de
futebol (nos meses de junho e julho) e as eleições presidenciais (no mês de
outubro); e, para rede estadual de ensino, em particular, com a greve do
magistério que resultou em 37 dias letivos de paralização (do dia 14/04 a
21/05) após 13 anos sem mobilizações desse gênero - fatos que tiveram
desdobramentos para o calendário escolar.
Quando iniciamos, em junho, estávamos com foco no trabalho dos pedagogos
e seu desdobramento para o currículo. Assim, ao adentrar a escola,
acompanhamos as pedagogas em todas as suas atividades no turno
individualmente (organização das pautas, ajustes de organização curricular de
estudantes, atendimento a pais e responsáveis, etc), com professores
(acompanhamento do planejamento pedagógico, análise de atividades
avaliativas, atividades pedagógicas envolvendo o turno, estudo dirigido no
coletivo, avaliação de desempenho individual, etc) e com os estudantes
(atendimentos individualizados por necessidades pedagógicas). Tais atividades
se concentravam ora na sala dos pedagogos, ora na sala dos professores. O
nosso olhar, no entanto, em muitos momentos se desviavam para a
movimentação nos corredores, no pátio, na quadra, na cantina, no refeitório.
Os intervalos para o lanche, talvez, tenham sido os momentos mais difíceis
para decidir para onde direcionar o nosso olhar. Quando todos os professores
do turno estão reunidos para o café quentinho na sala dos professores, era
sempre aproveitado pelas pedagogas para comunicar avisos importantes,
como calendário de avaliações, estudantes com número excessivo de faltas ou
os prazos para entrega pautas. Com frequência o clima ficava tenso, com
professores reclamando do excesso de cobranças. Havia dias da semana que
o clima era mais ameno e além dos avisos era possível combinar atividades no
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coletivo.
Ao encontrar brechas na programação das pedagogas, éramos atraídos pela
agitação do pátio. Um aspecto bastante peculiar na escola Glauber Rocha é a
distribuição do horário do noturno: o lanche é servido logo após a primeira aula,
às 19:30h. O cheiro da preparação do jantar é um convite que os estudantes
aceitam sem titubear. A fila para receber a alimentação servida no refeitório era
sempre mais numerosa quando no cardápio era refeição ao invés de lanche.
Certamente o carinho empreendido pelas cozinheiras na preparação e na hora
de servir passava para o sabor da comida. As “tias”, como eram chamadas,
não negavam que caprichavam no carinho...
A gente conhece eles, né? Todo dia... Tem uns que perguntam assim ‘voa?’, aí eu sei que é o
menino que não come frango. Aí a gente coloca mais de outra coisa no prato pra compensar.
Tem aqueles que não comem nada de carne, aí pergunta ‘é bicho?’. A gente se acostuma com
eles e se preocupa. No dia que tem bicho a gente já sabe quem não vai comer.
No noturno a maioria dos estudantes tem mais de vinte anos. A idade,
entretanto, pouco nos conta a respeito do carinho declarado ao chamar as
cozinheiras de “tia” e da parte delas, ao chamá-los de “meninos”. Fato que nos
faz pensar que as relações de afetos passam por caminhos diversos
independente da faixa etária.
Recordamos um texto no qual Nilda Alves (2010) discute o uso de “tias” ao se
referirem às suas “professoras”. Segundo a autora, na década de 80 pesquisas
que buscavam compreender os motivos pelos quais professoras passaram a
ser chamadas de tia. Naquele período, as pesquisas indicaram que esse
fenômeno fazia parte de um processo maior que era da deterioração
profissional. No entanto, essa explicação lhe causava incomodo que só
posteriormente conseguiu compreender.
Ao assistir ao filme O fio da memória8, de Eduardo Coutinho, a Nilda Alves
percebeu que as professoras passaram a ser chamadas de tias, não só porque
sua vida profissional se deteriorara, mas porque as escolas passaram a
receber os alunos das chamadas classe populares. Nas palavras da autora:
Desde sempre, estes grupos chamam, também
genericamente, às pessoas que não sendo da família de

8 Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=UrIwQT_KKp8
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cada um, merecem o seu respeito em especial pela sua
sabedoria – em referência aos conhecimentos que
possuem sobre religião, boa cozinha, história ou cultura
de seu grupo – de tia e tio. (...) descobri que a professora
foi sendo chamada de tia não porque as pessoas
deixaram de ter respeito por elas, mas porque, ao
contrário, elas passaram a ter contato com grupos sociais
que respeitavam a sua sabedoria específica, como
respeitava a de seus maiores. (ALVES, 2010, p. 35)

Ainda que no caso da nossa pesquisa a denominação “tia” não envolvesse
professoras, compreendemos a partir de Alves (2010), que com as cozinheiras
são respeitadas em seus saberesfazeres específicos que tocam nos
estudantes pela via da afetividade.
Para quem decide não comer, há ainda a quadra poliesportiva localizada na
parte central da escola, onde alguns animam um bate-bola, e banquinhos
espalhados ao redor da quadra onde os outros grupos se reúnem para
conversar ou cantar.
A agitação do pátio que tanto nos atraiu tem a ver com a participação dos
estudantes. Em fevereiro de 2015, quando aceitamos a proposta de atuar na
equipe de ensino médio da superintendência, perdemos o contato diário com a
escola, principalmente com a jovens estudantes. Ao voltar a frequentar o
ambiente escolar diariamente, em junho do mesmo ano, retomamos esse
contato. Trocar ideias com os jovens, conversar com eles, saber o que eles
pensam sobre a vida, sobre a escola, enfim; conversar com os jovens
estudantes talvez tenha sido um aspecto que mais sentimos falta com a nossa
mudança de localização laboral da Escola para a Superintendência Regional.
Foi a partir das conversas com os estudantes que soubemos do passeio
ciclístico que a escola estava organizando para um sábado pela manhã. O
passeio ciclístico fazia parte da culminância de uma atividade interdisciplinar
sobre mobilidade urbana. Professores e estudantes do matutino estavam à
frente da organização, mas a notícia chegou ao noturno e muitos estudantes
comentavam o desejo de participar. Decidimos participar por acreditarmos que
atividades como essas movimentam o currículo escolar e queríamos vivenciar
esses movimentos.
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Preparação para o passeio ciclístico

Estacionamento de bicicletas ao final do passeio ciclístico

Confraternização ao final do passeio ciclístico com mesa de frutas e música ao vivo

Passamos boa parte de nosso tempo na escola divididos entre acompanhar as
atividades com as pedagogas e acompanhar os estudantes, conversar com
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eles. Pesquisar com os cotidianos é fugir do planejamento quando necessário,
é seguir para onde pulsa mais forte... Victório Filho (2007) usa a metáfora da
Hidra – uma serpente gigante de muitas cabeças da mitologia grega, de picada
venenosa e antídoto desconhecido; quando uma cabeça é cortada, nasce
outra, e uma delas é imortal – para nos falar sobre o cotidiano como sendo o
lugar dos acontecimentos, das urgências. Oliveira (2003) diz que o cotidiano é
rebelde, dada a sua imprevisibilidade. Então, assumindo a rebeldia própria do
cotidiano, tentamos seguir o que pulsava mais forte.
Como já dito na introdução, a mudança de rumo da nossa pesquisa aconteceu
de modo inusitado.

Numa sexta-feira estava marcada uma reunião de

professores com as pedagogas e seria muito importante para esta pesquisa
que participássemos. Saímos da escola na quarta-feira com esse compromisso
agendado. No dia combinado, chegamos à escola no início da noite, como de
costume. Nenhum estudante no pátio e os poucos professores que circulavam
estavam ocupados arrumando armário. Ainda caminhamos pela escola e fomos
à sala dos professores a fim de aguardar a chegada da pedagoga para início
da reunião. Não demorou muito para que um professor nos perguntasse o que
fazíamos ali naquele dia, ao que tivemos a seguinte resposta:
Hoje não tem aula. Foi cancelada porque aqui é seção eleitoral e o TRE pediu a liberação da
escola pra amanhã de manhã cedo. Se tivesse aula não daria tempo de limpar tudo.
Ficamos preocupados e com sentimento de pesar pelo dia de pesquisa
perdido... Quando foi decidido que não haveria aula na sexta-feira? Perdemos
esse dia. E é com Esteban (2003b) que compreendemos as vicissitudes de
fazer pesquisa com o cotidiano.
Eleger a escola pública, que em muitos momentos se
apresenta como um conjunto de cacos fragilmente
colados e a duras penas mantidos de pé, é a própria
teoria do caos em realização: os acontecimentos têm
uma simultaneidade espantosa e frequentemente as
emergências estão deslocadas do tempo e do espaço em
que deveriam ocorrer. Os sujeitos da pesquisa, teimosos,
não se deixam traduzir como objetos de pesquisa e se
movem segundo os seus próprios percursos: ignoram os
roteiros cuidadosamente fixados pela pesquisadora e as
previsões que solidamente alicerçam os projetos de
pesquisa, além de desconsiderarem até mesmo nossos
acordos – faltam exatamente no dia da nossa visita à
escola, falam tudo menos aquilo que queremos saber,
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agem exatamente no sentido que a teoria em que nos
fundamentos critica. (p. 130-131)

O professor nos convida para participar do encontro com um grupo de alunos
que participaram da viagem ao Mosteiro Zen Budista 9. Como não houve tempo
hábil para cancelamento, o encontro foi mantido. A pauta do encontro consistia
numa conversa sobre as propostas para elaboração do relatório da viagem e a
exibição do curta produzido durante a viagem. Já que está aqui, fica! Disse-nos o
professor. Ficamos. Fomos capturados.
Participaram da reunião estudantes e professores que viajaram ao Mosteiro
Zen Budista. Um momento de interação interessante onde os estudantes
falaram da experiência de ficarem juntos durante tanto tempo num espaço
diferente da escola, de conhecer outra cultura e retornar ao mesmo espaço
cotidiano (à escola) sentindo-se outros.
Se reencontrar essa semana na escola foi engraçado porque várias pessoas eu nem olhava aqui
e lá eu fiquei perto, pude conversar, então a gente se encontrou aqui e fez a maior festa.
Aquele cara grandão, todo malhado, a gente nem se falava aqui na escola, aí essa semana a
gente se deu um abraço, tipo...
Lá a gente conseguia fechar os olhos e ouvir o balançar das árvores. Aqui eu tentei fazer o
exercício de meditação, fechei os olhos, abri e não tinha passado nenhum minuto. É muito
difícil. E dá logo vontade de olhar o celular.
Após a roda de conversa sobre o retorno, houve a exibição do curta produzido
por uma estudante durante a viagem. Para exibição do curta havia um público
próprio, composto também de estudantes que não participaram da viagem. O
curto seria inscrito no Festival “Imagens do Ensino Médio Emdiálogo”,
promovido pela Universidade Federal Fluminense, de Niterói (RJ), cujo tema de
2014 era “Uma Escola sem Muros”.
Depois da reunião, um estudante convidou o grupo para participar de um
vernissage que estava acontecendo numa casa de eventos próxima à escola e
no qual seu pai exibiria algumas de suas telas junto com outros artistas. Nem
todos puderam ficar e cada qual seguiu seu rumo. Seguimos com a turma que
foi para a vernissagem.
9 A viagem ao Mosteiro Zen Budista faz parte de um projeto de cultura da
Secretaria de Educação do Espírito Santo.
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Caminhantes pela cidade com destino a vernissagem

Ao escrever e ler a nossa memória sobre o encontro com o grupo de
estudantes, agora pensamos o quão inusitado pode ser a vida quando nos
permitimos seguir os fluxos. Pensamos também o quanto tudo acontece ao
mesmo tempo agora na escola. Nesse encontro que estava fora da nossa
intenção de pesquisa que conhecemos o coletivo do cineclube Nome Provisório
e recebemos o convite para participar da próxima sessão. O coletivo tem um
perfil nas redes sociais onde são divulgados os encontros de planejamento e
as sessões. No mesmo dia adicionamos o perfil a nossa rede de contatos e
conhecemos algumas das atividades desenvolvidas pelo coletivo.
O Cineclube Nome Provisório começou a funcionar na escola em meados de
2012 sem que houvesse um projeto pedagógico ou uma proposta de atuação
definida. Trazemos as palavras do professor sobre o início dos encontros do
cineclube.
O Nome Provisório surgiu junto com... a galera do Nome Provisório era uma galera de uma
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chapa que concorreu ao grêmio aqui da escola, era a chapa Esquiso, que eram uns moleques
tudo esquisito assim, tudo estranho, entende? A galera tinha tatuagem, brinco, que fumava,
os meninos fumavam maconha e todo mundo sabia e tal, e que ganhou o pleito e que ficou
oito meses na gestão e depois foi meio que abandonando o grêmio e tal. Nome Provisório já
tinha meio que se formado, então essa galera, ao passo que foi saindo do grêmio, também foi
meio que se dispersando e aí o grupo foi percebendo que esse tipo de coisa estava acontecendo
e já começou a se mobilizar pra poder atrair outras pessoas para compor a organização. [...]
E aí a imagem que se tinha da galerinha da Esquiso, do pessoalzinho do Nome Provisório era
de uma galera estranha, diferente e é essa imagem de quem olha pro Nome Provisório de
dentro da escola... As divulgações que o Nome Provisório fazia logo no início eram muito
estranhas, bizarras, assim, o pessoal dançava no meio do pátio para chamar a atenção,
vestiam umas roupas estranhas, invadiam a sala dos professores pra poder divulgar, era
sempre muito esquiso o grupo. E nunca os métodos se repetiam, né? Era tudo muito
provisório mesmo. E trazia-se a afirmação desse nome.
No ano de 2013 a escola adere ao Programa Ensino Médio Inovador 10 e a
proposta de trabalho do cineclube é incorporada ao Projeto de Redesenho
Curricular da escola. Somente no ano de 2014 o professor passou a ser
remunerado pelo trabalho que já vinha sendo realizado voluntariamente há dois
anos, além do horário regular de trabalho.
Através dos registros nas redes sociais, tivemos contato com o curta Que
floresça luz11 (Brasil, 2012) dirigido e produzido pela cineasta Laíssa Gamaro. A
capixaba entrevistou os participantes do Cineclube Nome Provisório e outros
jovens cineclubistas, para o projeto do curta que tem como proposta “um
passeio despretensioso no universo de jovens cineclubistas capixabas, nos
permitindo conhecer um pouco sobre suas histórias - de onde vem, onde
vivem, o que gostam de fazer, suas crenças, sonhos e, especialmente, como a
prática cineclubista apareceu e acontece em suas vidas”.
Tomamos alguns depoimentos dos participantes do Cineclube Nome Provisório
para que suas vozes sejam ouvidas neste trabalho, para que eles possam se
apresentar por si mesmos.
10 O Programa Ensino Médio Inovador- ProEMI, instituído pela Portaria nº 971,
de 9 de outubro de 2009, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a
reestruturação dos currículos do Ensino Médio.
11 Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Yuqj1HMHptA
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Tudo começou pra mim tipo como um chamado. Chegaê! Vem pra cá, vai ser legal!
As questões ligadas a religião estão me perseguindo. Ah, tipo, o que é que eu acredito? A
outra coisa que tem me afetado bastante é o Nome Provisório. Toda vez que eu tô com a
galera é uma energia tão boa, é muito muito muito mágico isso.
Eu conheci o Nome Provisório no ano passado, que é mudei de escola [...] Aí eu encontrei um
professor meu que já tinha me dado aula de filosofia e ele falou bem assim que tinha o
cineclube Nome Provisório e eu não conhecia cineclube, nada disso... e já no outro dia teve
uma sessão que foi com La Belle Verte e eu fiquei assim impressionada porque eu nunca
tinha participado de uma coisa tão legal... ainda mais que eu estou acostumada com outro
tipo de cinema assim, que as pessoas assistem e vão embora e ninguém olha nos olhos dos
outros pra dizer o que gostou e o que não gostou. A gente assistiu o filme e depois ninguém
foi embora, eu achei isso muito diferente, ficou todo mundo junto lá conversando, contando
sobre as coisas que mais impressionaram no filme, a gente cantou... e depois dessa sessão eu
fiquei indo nas outras reuniões, aí teve a jornada que foi lá no Caparaó, lá em Patrimônio da
Penha, foi muito muito legal. Conheci lugares lindos a cachoeira e ainda mais eu pude
entender o que é o movimento cineclubista que é uma coisa bonita, sabe? de querer trazer
cinema pra todo mundo, sem ter aquela coisa de cobrar, sem passar aquele cinema que todo
mundo já viu, reafirmando os padrões de corpo, de tudo, né? O Nome Provisório é
praticamente uma família, a gente se ajuda, a gente faz música junto, a gente faz poesia, a
gente dorme um na casa do outro, a gente faz janta... virou uma família, sabe? Uma família
doida diga-se de passagem, um laço muito gostoso. Eu tenho muita alegria de participar do
Nome Provisório e de ter encontrado essas pessoas no mundo assim que cruzaram o meu
caminho.
(...) O Nome Provisório tem esse nome também porque parece que foi criado a partir de uma
certa compreensão de vida, de mundo, né? Que é considerar que as verdades são relativas, são
provisórias, que as nossas compreensões sobre o mundo e sobre as realidades também são
provisórias e que a gente está tentando reafirmar o tempo todo assim... que é um grupo que se
interessa por cinema e não sei o que mas que é um grupo que quer se potencializar, se
fortalecer pra produzir mundos, pra produzir vida, uma vida mais suave. De que forma?
Questionando as coisas que estão aí a partir da música, a partir do cinema, a partir da
perspectiva cineclubista. E a gente tem sentido que muitos dos nossos encontros tem
acontecido de forma mais intensa e nos ajudam mais a pensar sobre o Nome Provisório
quando esses encontros não são pensados como reuniões, assim. E quando a gente se organiza
assim os assuntos aparecem, os temas aparecem e como é que a gente discute? Como é que a
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gente debate? A gente se encontra assim ou a gente se encontra num outro modelo pelo grupo
no Face [referência a rede social Facebook] e tal pra trocar ideia, pelos corredores, entre uma
aula e outra a gente vai se falando e as coisas vão acontecendo. Ganhar institucionalidade,
ter um caráter mais formal, burocratizar as relações isso também pode ser importante, isso é
importante mas a gente não pode esquecer que tem que existir vida. Não é viver
intensamente a institucionalidade nem negá-la é encontrar meios de campo, é o caminho do
meio mesmo, pra vivenciar experiências dentro de uma instituição da forma mais suave
possível.
Com essas palavras de apresentação do coletivo do Cineclube Nome
Provisório apresentaremos mais objetivamente os cotidianos das sessões
(desde o planejamento até as conversas após a exibição) da quais
participamos como pesquisadora praticante, com os seguintes filmes:
Narradores de Javé (BRASIL, 2003), Quanto vale ou é por quilo? (BRASIL,
2005), Madame satã (BRASIL, 2002), O veneno está na mesa (BRASIL, 2011)
e Raspage (BRASIL, 2014).

3.2 Sessão Narradores de Javé

No filme Narradores de Javé12 (BRASIL, 2003), de Eliane Caffé, Antônio Biá é
convocado pela comunidade do povoado do Vale de Javé a escrever um livro
"científico",

sobre

a

história

da

região

contando

todos

os

grandes

acontecimentos heroicos, a fim de justificar a sua preservação, que está
ameaçada pela construção de uma usina hidrelétrica. A Biá foi dada uma
obrigação de extrema importância: deve provar que o Vale de Javé é uma
região que abriga um patrimônio que não pode de maneira alguma ser perdido.
Não parecia ser uma tarefa árdua para quem, na condição de carteiro do único
posto de correios da região, passou a escrever cartas com histórias criadas
tendo seus vizinhos como personagens principais. Situação que lhe causou
muitos transtornos: além de perder o emprego, Biá foi expulso da comunidade.
Mas logo Biá percebeu que não seria fácil escrever sobre uma história com
tantas versões, porque cada morador, na posição de narrador dos fatos de
12 Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Trm-CyihYs8
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Javé, falava do cotidiano atravessado por seu olhar particular. Então, Javé
tinha tantas versões quantos moradores do povoado.

Cartaz-convite para sessão Narradores de Javé

Toda a movimentação para o início da sessão do filme Narradores de Javé foi
realizada pelos estudantes. Observei que eles se organizavam em pequenos
grupos, de duplas ou trios, garantindo o cumprimento de todas as tarefas para
que a sessão ocorresse com êxito.
A sessão do cineclube aconteceu na sala de projetos, onde também ocorrem
as aulas de reforço de diferentes disciplinas no contraturno. O lugar é o
mesmo, mas o espaço praticado (CERTEAU, 1994) é outro. Para as sessões, a
sala é completamente esvaziada: as carteiras, a mesa do professor, a cadeira
do professor, os livros e mais o que estiver é retirado e no lugar são
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distribuídos colchonetes azuis que costumam ser cobertos com cangas ou
lençóis trazidos pelos participantes do evento. Enquanto ajudávamos um grupo
a limpar os colchonetes, uma estudante se aproxima preocupada e diz
Desculpa o atraso, a gente se empenha pra que tudo dê certo, mas todo dia acontece alguma
coisa... já devia ter começado... já vai começar. É que hoje a gente estava gravando nosso
filme. Você vai ver, ficou lindo!
Esteban (2003b p. 129) nos dirá que “o cotidiano escolar é uma realidade de
emergência” e pesquisar com o cotidiano é também viver essas emergências
sem itinerários fixos.
Os equipamentos multimídia necessários à exibição do filme são instalados e a
projeção da imagem ocupou uma parede inteira. O tamanho da “tela” de
exibição, o escurinho da sala, o friozinho gerado pelo ar condicionado e a
pipoca servida logo após o início do filme lembram uma sessão cinema de fato,
não estivéssemos cada um acomodado na posição que lhe parecesse mais
confortável (sentados, deitados, com a pernas pra cima, etc). Para iniciar a
sessão, o filme foi apresentado por duas estudantes com o título, o nome do
diretor e ano de lançamento.
Também observei que a figura do professor, que ocuparia o lugar de
coordenador do grupo, somente apareceu em dois momentos durante a
sessão: logo no início para entregar os equipamentos de multimídia e no meio
do filme para certificar-se que estava tudo acontecendo.
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Sala de projetos onde também ocorrem as sessões

Durante a exibição do filme Narradores de Javé

Após a exibição, as duas estudantes conduziram a dinâmica da roda de
conversa. A proposta é que aquele participante que se sentisse a vontade
falasse um aspecto do filme que tenha lhe chamado a atenção. Participaram da
sessão estudantes das várias séries do ensino médio, de diferentes turnos
(inclusive estudantes matriculados no noturno) e convidados (ex-estudantes e
amigos dos estudantes). Reproduzo aqui algumas das conversas:
O filme apesar de muito triste tem momentos muito engraçados. O que eu mais gostei do
filme foi a "Divisa Cantada", o modo como eles dividiam as propriedades não era baseado em
papéis e sim em cantorias que demarcavam as fronteiras dos territórios. Isso é
profundamente bonito ainda mais nesses tempos modernos em que temos que assinar papéis
para tudo, quando nasce "certidão de nascimento", depois identidade, quando se ama alguém
tem que "provar" através de papéis. Uma das partes que mais me emocionou foi quando eles
contaram a história a partir do ponto de vista africano, (a cena em que eles pulam na água
do rio e reverenciam oxum).
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O que me chamou muita atenção do filme foi o amor que eles tinham por aquela terra, uma
terra tão simples, né!?.. Enquanto eu olho ao meu redor vejo pessoas que sonham por uma
casa linda, maravilhosa, sonham com um celular da última geração, incluindo eu, não nego,
eles apenas queriam lutar por aquela simples terra.
A simplicidade é um charme, né? De querer o que se tem, de respeitar o que se tem...
Ao final da conversa, as estudantes responsáveis pela condução do programa
da sessão organizaram uma segunda dinâmica: todos os participantes da
sessão se arrumaram como numa ciranda e cada um foi convidado a falar uma
palavra que simbolizasse seu sentimento em relação do filme. A palavra que
soasse mais forte e mais repetida seria a palavra do filme.
Biá. Javé. Água. Simplicidade. História. Contadores. Casa. Contadores de Histórias. Oxum.
Água. Terra. História. Céu. Terra. Terra. Terra!!!!
Quando a palavra “Terra!” começou a ser repetida, a ciranda passou a girar
muito rapidamente e as nossas pernas se embolavam, tropeçavam uma na
outra e nas pernas dos outros, como se estivéssemos esquecido como é girar
numa ciranda. A vibração era tão forte que todos riam eufóricos. E rimos
também com eles. E nos divertimos com eles. E fomos afetados e enredados...
O enredo desse filme nos provocou em muitas questões: 1) as inúmeras
versões sobre a história e a importância do povoado do Vale do Javé sempre
estiveram ali, sendo transmitida pela oralidade às gerações, então por que para
defender o povoado da destruição somente a versão escrita dessas histórias
atestaria a validade das mesmas?; e, 2) como num povoado de tanta gente
simples e pouco letrada pode nos revelar um cotidiano de tantas maravilhas,
aventuras e surpresas? Essas questões nos ajudam a pensar sobre a pesquisa
com o cotidiano que nos propomos a realizar.
Quem nos ajuda a compreender a lógica investigativa da modernidade é
Santos (2010). Tal lógica, pautada na matemática, traz como consequências a
compreensão de que conhecer significa quantificar, logo o que não
quantificável é cientificamente irrelevante; e mais, que conhecer significa dividir
e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se
separou, conduzindo à redução da complexidade. Uma vez estabelecidas as
regras, qualquer fato que não possa ser compreendido a partir desse método
78

(quantificar, separar e classificar) não é considerado ciência.
O “padrão científico” da Modernidade estava assentado no padrão das ciências
físicas e matemáticas e durante muitos anos as ciências humanas fizeram
pesquisa utilizando tal recorte metodológico. É por isso que o autor diz que a
razão da modernidade foi indolente, pois estabelecendo padrão, silenciou
outras vozes igualmente importantes mas que exigiriam distintos métodos de
fazer pesquisa. O texto “científico” que os personagens do filme se veem
desafiados a escrever diz respeito a essa forma padrão de ser científico, uma
vez que a cultura da oralidade não se enquadra no padrão, ela é
desconsiderada.
Questionando o modelo padrão para se fazer ciência e seus desdobramentos
nas outras esferas da vida, nos pusemos a pensar sobre como no ambiente
escolar há um padrão de funcionamento. O estudante que grita no corredor
para reivindicar seus direitos, o professor que cria material didático, um horário
de estudo livre na organização curricular, todas essas situações fogem ao
padrão. Como nos alerta a professora Nilda Alves (2004), há inúmeras
tentativas de domestificar o cotidiano.
Tradicionalmente, têm sido numerosas as tentativas de
domestificar as potencialidades do cotidiano escolar
através de materiais curriculares formais, sejam eles os
próprios guias, os livros didáticos, os materiais
audiovisuais
pré-produzidos.
No
entanto,
os
procedimentos de domestificação, embora bastante
fortes, não têm sido capazes de eliminar a multiplicidade
característica de todos os ambientes sociais, entre eles a
escola. (p. 39-40)

Certos que cotidianamente os professores e estudantes em relação
produzeminventamcriam currículos, fomos acompanhar os processos de
tessitura desses currículos também a partir dos movimentos desencadeados
pelos usos do cinema no cineclube.

3.3 Sessão Quanto vale ou é por quilo?

Na escola Glauber Rocha, para o mês de novembro foi organizada uma série
de atividades em atenção ao dia da Consciência Negra (20/11), incluindo
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apresentações culturais no pátio, preparadas por diferentes grupos. Para
algumas atividades, em cada turno, houve uma mobilização própria, noutras as
mesmas atividades aconteciam em vários turnos. A participação dos
estudantes nas atividades realizadas no pátio era intensa.
A programação do Cineclube Nome Provisório contou com a exibição de dois
filmes escolhidos pelo coletivo de estudantes: Quanto vale ou é por quilo? e
Madame Satã. A escolha dos filmes para exibição é realizada sempre pelo
coletivo de estudantes e convidados que participam das ações do cineclube.
Não é um grupo fechado, com quantitativo de pessoas fixo, quem chega pode
participar das conversas como numa roda de amigos. Como havia uma
temática própria para o mês, os estudantes usaram o livro Negritude, Cinema e
Educação, de Edileuza Penha, livro que faz parte da biblioteca dos professores
e, estava disponível na biblioteca da escola.
Para abertura das atividades do mês da Consciência Negra foi organizada uma
batalha de MC’s (Batalha do Conhecimento) em parceria com o Projeto Boca,
com apresentações de freestyle, recital de poesia no pátio. O pátio já estava
arrumado para o evento com uma organização diferente do habitual, com
colchonetes pelo chão, caixa de som e música tocando.
Na batalha de MC’s, ou Batalha do Conhecimento, quatro jovens ficam no
palco: dois MC’s rivais, um juiz e um operador do som. Cada MC tem um
tempo para improvisar o rap sem perder o ritmo da batida musical de fundo, o
juiz é responsável por controlar o tempo e liberar o microfone para cada MC.
Ganha o MC que fizer os melhores improvisos de acordo com os aplausos da
plateia.
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Apresentação do Projeto Boca a Boca 1

Apresentação do Projeto Boca a Boca 2

A Batalha de MC’s estava programada para acontecer somente nos turnos
matutino e noturno. Para que o evento ocorresse também no turno vespertino
foi necessária a mobilização de estudantes de diferentes turmas do ensino
médio, conforme nos contou umas das estudantes do turno vespertino durante
uma conversa sobre a negociação com professores e com a coordenação.
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À tarde teve batalha também?
Não, quer dizer, mais ou menos. À tarde foram os estudantes que fizeram rimas, agora a
noite serão os profissionais. [...] Mas não é fácil. [sorriu] A gente tem que falar com um
professor, com outro, fazer a contagem do horário, reduzir dez minutos de cada aula, esticar
o intervalo, falar com um, com outro. Aí os professores se juntam na sala dos professores e
dizem “fulana é isso, fulana é aquilo” e outro me defende “Mas ela é boa aluna!” [mais
sorrisos, seguidos de gargalhadas]
E como você fica sabendo o que eles conversam lá dentro?
Ah... eu tenho meus contatos... [mais gargalhadas] O mais complicado mesmo é conversar
com a coordenadora porque ela não gosta que a escola fuja da “normalidade” [reproduzimos o
sinal de aspas feito com as mãos], alunos na sala, troca de professores, alunos na sala, troca
de professores... tem que ter outras coisas. Na minha outra escola não tinha nada disso. Aqui
a gente tem, então não pode perder esse espaço, essa conquista.
O filme Quanto vale ou é por quilo? 13 é um filme Sergio Bianchi e foi lançado
em 2005. Trata da questão racial brasileira fazendo um paralelo entre o período
da escravidão e os dias atuais em nossa sociedade. Não há uma apresentação
cronológica do tempo, os atores e os personagens se revezam ora capitão-domato, ora como matador de aluguel. Os problemas econômicos atuais são
apresentados em relação a complexa trama que resulta da nossa herança
escravista.

13 Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=2NEcwzvbNOk
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Cartaz-convite para sessão do filme Quanto vale ou é por quilo?

A dinâmica para exibição do filme Quanto vale ou é por quilo? foi muito próxima
da proposta da última exibição: o primeiro momento foi de arrumação de sala
(com retirada de carteiras e disposição de colchonetes), o segundo momento
foi de apresentação do filme por uma dupla de estudantes, o terceiro momento
com a exibição propriamente dita, o quarto momento com a roda de conversa e
o quinto momento com a dinâmica final na ciranda.
Após a exibição do filme, os temas da miscigenação e discriminação foram
bastante comentados na roda de conversa, fazendo paralelo com questões de
tensionam o cotidiano nas diversas redes educativas nas quais transitam.
O nosso país foi marcado por isso, por miscigenação, né? Mistura e tal. E a gente vê piadas
preconceituosas que nós contamos e a gente ri... É uma forma de rir do desespero da situação,
mas isso não ajuda a acabar, só perpetua uma ideia preconceituosa e de senso comum que a
gente tem em nosso dia a dia.
Tem uma parte que assim que é muito estranha, que eles estão fazendo a propaganda aí eles
estão fazendo a propaganda, aí eles falam assim ‘esse é 30% negro’. Vocês lembram essa
parte? Como assim? Existe porcentagem? ‘Esse aqui é 20% negro e esse aqui é 30% negro’. O
que é ser negro? O que é o negro?
83

Lá na sala tem uma parada de comparar a ‘negrice’ dos outros, sabe? Eu tenho uma amiga
que é negra mas ela tem o cabelo liso. E meu amigo falou ‘não, você não é negra, você é índia
porque tem o cabelo liso.’. Eu olhei pra ela e, tipo, todo mundo tem um pouco de negro, sabe?
Pode ser um homem branco mas é um homem branco de cabelo crespo, que tem um nariz
maior, sabe? Todo mundo tem um pouco de negro, na minha opinião.
Mas tem muita gente que tem preconceito de assumir ‘eu sou negro mesmo’. Tipo, tem a cor
branca e tem cabelo de pixaim: eu sou negro, mano. Não tem essa!
Eu acho que essa coisa de ser negro ou não é uma coisa que vai além da parte cromática da
sua pele. Às vezes o cara é negro mas é criado num ambiente branco. Então, esse cara pode
falar que ele é negro?
Não deve existir essa modalidade de ‘ah, ambiente de branco e ambiente de negro’. Porque
você pode chegar a falar ‘ah, o menino é criado em uma matilha de lobinhos’. Não é a mesma
coisa, sabe? É uma pessoa criada no meio de outras pessoas. Tipo, a cor da pele não vai
influenciar no jeito dele, sabe? Eu sou negro mas fui criado num ambiente de branco, isso me
faz um pouco branco? Não! Aqui no Brasil não existe ninguém que é 100% alguma coisa.
Tanto existe um negro que talvez na sua pele não tenha muita coisa branca mas em seu
sangue tem muita coisa branca. E entre os seus antepassados teve algum negro ou holandês
ou sei lá.
Mas o que eu estou levantando é o seguinte: existe uma segregação social e racial no Brasil.
Olha pra mim. Eu sou o quê? Eu sou branco? Eu sou preto?
Aí pra não ofender a gente fala que é pardo.
Tá, eu sou pardo! Mas se eu morasse na favela e tomasse um pouquinho mais de sol, o que eu
iria ser? Eu ia ser preto, velho! E ainda ia ter o fato, tipo assim, pejorativo: ele é preto e
mora na favela. Mas já que eu nasci, sei lá... sou um privilegiado, eu sou pardo e tal. Existe
uma discriminação social e racial, sabe?
Mas a conversa sobre as questões de miscigenação e de discriminação
seguiram num crescente e os participantes trouxeram outros elementos como o
atravessamento das relações de poder. As discussões tangenciaram também
conteúdos desenvolvidos nas aulas das disciplinas de geografia e história,
conforme aparece em outro trecho.
A gente fica falando toda hora: o Brasil é tudo misturado. Por exemplo: no México esse
discurso também foi utilizado pelos grandes fazendeiros e a elite para poder legitimar. Por
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exemplo: se todos somos negros, se todos somos do povo, se todos somos nascidos no México,
então a terra é de todo mundo. Sendo que a terra no caso era dos camponeses, assim, sabe?
Então eles utilizaram isso, já que está tudo misturado então não tem porque garantir
direitos a terra. A terra é de todo mundo, entende? Aí tem que tomar cuidado até onde vai
essa coisa de mestiçagem, como ela pode ser usada para legitimar um pouco do preconceito,
sabe? Saber que não existe ‘a verdade’, saber que as pessoas usam isso para cada momento,
assim. Dizer que o Brasil é uma mistura pode ser usado para fazer coisas legais, tipo: ‘olha,
não é para ficar preconceituando a nossa cor de pele’. Mas dizer que o Brasil é só mistura, é
dizer também se é tudo mistura os negros não tem esse tipo de direito, entendeu? É tomar
cuidado com essa coisa.
Nessa sessão, o professor coordenador do cineclube estava presente e
estimulou ainda mais a discussão trazendo elementos para reflexão do coletivo
com apresentação de autores e ampliando a discussão.
Tudo que a gente está dizendo, todas as questões que estão sendo levantadas aqui e agora,
estão sendo levantadas a partir de conceitos ou levantando outros conceitos. Pensando
conceitos como algo em torno de ideias. Então, quando a gente fala ‘negro’ e não explica o
que é ser negro, já está subentendido o que seja negro, como se todo mundo tivesse
concordando com isso aí. Na verdade não. Cada um tem uma compreensão específica. Como
quando a gente fala de igualdade. Parece que todo mundo está se entendendo o que seja
igualdade. É obvio que nem sempre a gente vai ter oportunidade e tempo para discutir cada
um desses conceitos que estão sendo levantados: o que é que é igualdade, o que é que é
diferença, o que é que é negritude ou miscigenação. Mas é possível a gente refletir sobre um
ou outro conceito que pareça mais problemático. Parece que igualdade pode ser algo
absolutamente opressor dependendo da forma que esse discurso é utilizado ou dizer que
somos diferentes também me pode ser absolutamente opressor na forma que a diferença é
utilizada. Então, repetindo de outro modo: parece que nem sempre dizer que todos nós somos
diferentes é afirmar singularidades e particularidades dos sujeitos. Às vezes, isso é utilizado
de forma muito negativa para discriminar. Agora somos todos iguais também pode ser usado
negativamente para dizer que nós estamos no mesmo patamar jurídico e social quando isso é
uma mentira, nós não somos iguais. Boaventura de Souza Santos é uma figura interessante
de se pesquisar caso vocês queiram. Boa-vem-tu-ra-de-Sou-za-San-tos é um sociólogo
português, pensador, ele diz alguma coisa parecida com isso que eu vou dizer agora, que é
assim: é necessário que os movimentos de minoria, que nós que estamos numa vibe de afirmar
uma consciência humana, nós que estamos aqui agora e tem um monte de outros nichos de
85

núcleos no mundo discutindo isso que nós estamos discutindo em outros planos, de outros
modos, então, ele diz que, que essa galera que está desenvolvendo essa consciência de debater
a partir dos discursos das minorias, de discutir a história a partir de um outro lugar não a
história do ponto de vista de quem oprimiu, do ponto de vista de quem estuprou, do ponto de
vista de quem colonizou, do ponto de vista de quem dominou mas sim a partir do ponto de
vista de quem é oprimido, que somos nós, que nos reconhecemos assim, ou não? Nos
reconhecemos sim enquanto minorias. Enquanto alunos de escolas públicas somos minorias?
Me parece que sim. Minorias de poder. Enquanto negros, enquanto indígenas... Então, esse
povo que está ajuntado debatendo isso, ele diz o seguinte: é preciso lutar contra a igualdade
quando esse discurso de igualdade nos nivela e não faz com que as nossas particularidades e
as nossas questões específicas sejam atendidas e é preciso lutar contra a diferença quando o
discurso da diferença nos distancia um dos outros e não faz com que nos igualemos jurídica e
socialmente. Interessante isso, né? Porque igualdade e diferença são armas, são dispositivos,
são tecnologias que vão ser usadas pelo capital, pelo governo, por quem oprime para poder
nos manipular. E aí? A gente precisa tomar cuidado quando a gente diz que todos nós somos
iguais. O que tentou-se dizer no Brasil é que somos uma democracia racial. O exterior
acredita que vivemos numa democracia racial quando nosso racismo é velado, é pior combater
um inimigo que não aparece, do que um inimigo que mostra as caras o dia inteiro, o tempo
todo. Então vivemos isso de racismo e preconceitos étnicos velados e Sergio Bianchi diz isso
de forma muito bonita.
Na provocação do professor-coordenador sublinhamos dois trechos que para
nós são centrais nas conversas após as exibições para movimentar os
currículos em redes que a apresentação de Boaventura de Souza Santos como
um autor interessante de se pesquisar, o que pode ser lido como um convite ao
conhecimento. Não há imposição ou avaliação, vai buscar leituras sobre o
autor quem se interessar em ampliar o debate. Outro aspecto que nos parece
bastante inquietante é apresentá-lo com autor que nos mobiliza a pensar a
história a partir de outra lógica, mostrando outras fontes possíveis. Com isso,
os diálogos já travados com o autor nesse texto fazem todo sentido. Se Santos
(2010) nos conta que a ciência tem muita a aprender com o senso comum,
será que a escola não tem muito a aprender com as provocações das
conversas do cineclube?
Nas conversas, os cruzamentos entre o que os temas apresentados no filme,
os conhecimentos trabalhados nas disciplinas de sala de aula e outras
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informações tecidas nos diversos cotidianos dos quais fazemos parte
aparecem enredadas de tal maneira que evidencia o quanto é complexo
(MORIN, 2004) pensar nas questões sociais. Um fio nos conduz a um universo
inteiro de possibilidades de promover a reflexões, nesse caso, o filme de Sergio
Bianchi.
Como Sergio Bianchi traz no filme, o capital consegue se apropriar do cara que é preto pra
ganhar dinheiro sobre ele. Isso que é apresentado está acontecendo em nosso estado: a
privatização do sistema prisional. Isso é sério: a privatização do sistema prisional. A ideia é
como aparece na propagando do filme: quanto mais presos, teremos mais trabalho.
Por 100 reais! Ele falou assim: se a gente paga 400 reais para um trabalhador, agora a gente
vai poder pagar 100 reais ou até menos. É semi-escravidão isso, pelo amor de Deus!
Mais empregos gerados para a construção de mais presídios.
[...]
Como que esse filme mostra como o sistema naturaliza o canibalismo, né? Canibalismo
corporativo especialmente. Todos esses produtos que a gente consome são frutos de
corrupção. Qual a solução para isso? É morar no mato?
Tem gente que acha que é e vai mesmo. Alguém aqui conhece alguém que busca uma vida
alternativa? E isso não é fuga não, amigão. Tá fugindo da cidade, parnasiano? [Nessa hora
todos riem] Dizem que é fuga mas não é fuga não, é busca de alternativo. Você vai viver
perifericamente? Não, doidão, a periferia está ao meu redor, então eu estou livre para
construir um centro meu. O Caparaó faz isso, o pessoal do Patrimônio da Penha faz isso, a
galera da Chapada dos Viadeiros faz isso. Tem comunidades alternativas espalhadas pelo
Brasil inteiro. Em 2014, aconteceu aqui no Espírito Santo o ENCA – Encontro Nacional de
Comunidades Alternativas. É uma galera que se reúne há mais de 50 anos para viver de
forma alternativa em ecovilas e agrovilas propondo novos modelos de relações, se
distanciando o máximo possível da moeda e trabalhando na relação produto-produto.
Vivenciando para além das relações monogâmicas, experienciando relações estéticas outras e
produzindo a vida de outros modos possíveis.
Sublinhamos o trecho onde aparece a termo “parnasiano”. Quando o termo foi
falado, todos na sala riram como se faz quando nos contam uma piada –
percebemos que era uma piada conhecida. Ficamos surpresos com a reação
do coletivo e nos pusemos a pensar. Quase nos perdemos numa viagem no
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túnel do tempo resgatando em nossa memória o seu significado numa das
aulas de literatura nos tempos de escola.
Diz-se “parnasiano” aquele adepto do “Parnasianismo”, uma tendência literária,
iniciada na França (séc. XIX), preocupada com a sacralidade da forma da
poesia, pelo respeito às regras de versificação, pelo preciosismo rítmico e
vocabular, pelas rimas raras e pela preferência por estruturas fixas, como os
sonetos. Então “parnasiano” no contexto da conversa tratava-se do
deslocamento do conceito literário para o cotidiano. E rimos a sós,
compreendendo a sagacidade daqueles risos.
Ao final da conversa, nos organizamos na ciranda...
Exploração. Comunidade. Canibalismo. Preconceito. Escravidão. Igualdade. Negro. Povo
preto. Força. Negro. Negro! Negro!

3.4 Sessão Madame Satã

O sindicado que também se diz chamar de Benedito
Itabajá da Silva é conhecidíssimo da jurisdição desse
Distrito Policial como desordeiro sendo frequentador
costumaz da Lapa e suas imediações. É pederasta
passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes
femininas alterando até a própria voz. Não tem religião
alguma, fuma, joga e é dado ao vício da embriaguez. Sua
instrução é rudimentar, exprime-se com dificuldade e
intercala em sua conversa palavras da gíria de seu
ambiente. É de pouca inteligência. Não gosta do convívio
na sociedade por ver que esta o repele dado os seus
vícios. É visto sempre entre pederastas, prostitutas,
proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social.
Ufana-se de possuir economias mas como não aufere
proventos de trabalho digno, só podem ser essas
economias produtos de atos repulsivos ou criminosos.
Pode-se adiantar que o sindicado já respondeu a vários
processos e sempre que é ouvido em cartório provoca
incidentes e agride os mesmos e os funcionários da
polícia. É um indivíduo de temperamento calculado,
propenso ao crime e por todas as razões inteiramente
nocivo à sociedade. Rio de janeiro, Distrito Federal, 12
dias do mês de maio de 1932.
Epígrafe do filme Madame Satã
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Num dos dias da pesquisa, ao chegar à escola percebemos um clima diferente:
poucos estudantes pelo pátio, ninguém na quadra e tudo aparentemente
calmo. Não havia uma evidência que pudesse ser “vista”, era uma “sensação”,
um silêncio conspícuo... Já estávamos vivendo no cotidiano da escola
pesquisada há cinco meses então estranhamos aquela calmaria. Para a
pesquisa com os cotidianos essa não-evidência é uma evidência, um detalhe,
uma pista que pode nos dizer sobre a escola. Na sala dos professores
tomamos conhecimento do ocorrido: alguém havia soltado uma bomba no
banheiro masculino e riscado as paredes com frases ameaçadoras à
coordenadora, por exemplo “tiro em Samantha14”.
No mesmo dia que havia explodido uma bomba no banheiro masculino, estava
programada uma sessão do cineclube. Como de costume, os estudantes se
organizaram em pequenos grupos de trabalho para organização da sala,
preparação dos equipamentos audiovisuais de exibição e preparação do
lanche. Decidimos participar da preparação do lanche e ficamos juntamente
com alguns estudantes na pequena cozinha que faz divisa com a sala das
pedagogas. Os estudantes, enquanto preparavam a pipoca do lanche,
conversavam sobre a bomba estourada no banheiro masculino, e nos
colocamos a par do acontecimento - ao longo da noite pudemos conferir que
esse era o principal assunto conversado nos pequenos grupos.
Enquanto um saco e outro de pipoca era estourado no microondas, entrou uma
estudante visivelmente emocionada e inicia seu relato entrecortado pelas
exclamações dos colegas transcritas a seguir:
Gente, outra pessoa veio me perguntar se fui eu que armou a bomba no banheiro. Olha só!
Mas não foi você.. Fica tranquila que as coordenadoras sabem que não foi você. A pedagoga
sabe que não foi você. A gente sabe que não foi você. [Muitos estudantes falavam ao mesmo
tempo e riam]
Eu sei que não foi eu! [todos riam eufóricos e alguém comentou “até ela já se convenceu que
não foi ela!”]
Gente, eu tô preocupada com a minha imagem.
Imagem? Que imagem? Você não tem imagem! A gente é adolescente, a gente ainda tá
14 Nome fictício.
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construindo a nossa imagem! [Muitos alunos falavam ao mesmo tempo e risos]
O problema é que eu fui no banheiro dos meninos lavar uns rolinhos e a bomba estourou
pouco tempo depois que eu saí de lá. E tem que eu não quero a minha imagem manchada
senão não consigo trazer as coisas pr’o turno da tarde. Eles vão falar sempre que eu estava
envolvida com essa bomba. A minha imagem está acabada. [...] E esses meninos que querem
dar tiro na coordenadora, ela não merece isso, tá só fazendo o trabalho dela. [...] O que está
acontecendo com essa escola? Aqui não é lugar pra tanta violência! [a estudante chorava ao
ponto de soluçar]
Descontando o exagero característico do comportamento de adolescentes e a
fatalidade com que tratam as situações cotidianas, de fato há uma “imagem”
que precisa ser construída para negociar com professores e com a
coordenação. Se é boa aluna, se tem nota alta, se tem comportamento
adequado, pode negociar. Caso contrário não há espaço para conversa. Essa
boa imagem por duas vezes foi pontuada em conversas com estudantes: no
caso das apresentações culturais do mês de novembro e no caso da bomba no
banheiro masculino.
Destacamos um aspecto disciplinador tradicional, castrador muitas vezes,
desenvolvido pela coordenação e bastante questionado pelos estudantes,
conforme revelado numa conversa:
Teve uma vez que minha mãe veio aqui e conversou com a [falou o nome da coordenadora],
explicou que eu estava vindo pro coral e eu parei de vim exatamente por causa do horário. E
aí o cineclube eu disse ‘mãe, o cineclube eu não quero abrir mão!’. Mas ela veio aqui e
conversou com a [falou o nome da coordenadora] e eu não sei o que foi dito, eu sei que minha
mãe chegou em casa e disse ‘por causa do horário não é bom você participar’ e tal. Eu
acredito que tenha algo, alguma palavra da escola, das autoridades da escola, entre aspas
autoridades eu falei... não sei mas tem alguma coisa que a escola diz pr’os pais que coloca os
pais contra os alunos, contra os filhos no caso, na questão de querer participar de coisas mais
autônomas, mais vinculadas ao próprio aluno que a própria escola.
O que significa fugir da “normalidade” numa escola? O que significa “querer
participar de coisas mais autônomas, mais vinculadas ao próprio aluno que a
própria escola”? Percebemos nas conversas com os estudantes que eles se
sentem de alguma maneira podados em seu potencial criativo, em alguns
momentos até agredidos ou mesmo invadidos em sua intimidade pela postura
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da coordenação, e, ao se sentirem assim, respondem com violência.
Na programação do cineclube para o mês da Consciência Negra estava o filme
Madame Satã15 (Brasil, 2002), dirigido por Karim Aïnouz. O filme trata da vida
de João Francisco, que posteriormente irá de transformar na travesti Madame
Satã, na década de 1930 quando o jovem inicia suas investidas na carreira
artística e criminosa.

Cartaz-convite para sessão Madame Satã

Logo que os cartazes de divulgação da sessão foram colados em murais e
publicados/compartilhados nas redes sociais, um sinal de alerta foi aceso para
as “autoridades” da escola, e um pequeno grupo de estudantes participante do
cineclube foi chamado por um professor para conversar:
Será que esse filme pode ser exibido aqui dentro? É muito violento e cheio de cenas de sexo.
Meu temor é que isso dê problema para vocês.
A manutenção da programação dependia de uma boa argumentação e de uma
boa “imagem” do estudante que tomaria a frente para negociar. Falei que a
15 Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=jiuzETOkTFQ
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gente vê violência o tempo todo quando liga a televisão no jornal de meio dia e
nas cenas de sexo das novelas... descreve a sua contra-argumentação uma
estudante (daquelas consideradas “boas” alunas, portanto, com direito
adquirido de ser ouvida).
Para Ellsworth (2001) o cinema tem modos de endereçamento próprios para
que os filmes funcionem para determinados públicos, ou seja, para que
determinados públicos entrem em sintonia com filmes. Os modos de
endereçamento possuem uma estrutura composta de um sistema de imagens e
o desenvolvimento de uma história. Para os estudiosos do cinema, conforme
pontua a autora, na década de 1970, a estrutura de endereçamento tinha mais
a ver com como o filme posicionava o espectador em relações de poder,
conhecimento, desejos; já na década de 1990, a estrutura de endereçamento
tinha mais a ver com como o público negociava com suas redes as identidades
culturais e sociais dos filmes.
Mas a autora adverte que os modos de endereçamento não são precisos e
“erram” seus públicos, ou seja, há um desajuste entre os modos de
endereçamento e seus públicos. Um filme planejado para atender a
determinado público (gênero, opção sexual, faixa etária, condição econômica,
etc) pode errar o alvo e ampliar ou reduzir a sua fatia de público. Não há
nenhuma indicação que o filme Madame Satã tenha um público específico
relacionado com a temática do filme, então entendemos que não há motivos
para que ele seja impossibilitado de ser exibido numa escola.
Também compartilhamos as ideias dos autores que acreditam que um bom
filme a ser passado na escola é aquele que tem uma história envolvente,
qualidade artística e que possibilite a movimentação do pensamento do
espectador (DUARTE, 2003; XAVIER, 2008). Assim, por todos motivos acima
explicitados, e ainda considerando que o filme dialoga com a proposta do
cineclube, entendemos que o filme Madame Satã é adequado para ser exibido
numa escola de ensino médio, como defendeu a estudante.
Como havia uma expectativa de um quantitativo maior de público devido à
“quase censura”, o espaço para exibição foi transferido para uma sala de aula
maior, que estava desocupada no dia (era a última do corredor). Talvez a
repercussão também explique a visita discreta da diretora da escola à sala
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durante a exibição do filme nesse dia.
Diferente de outros dias, algumas pessoas, entre colegas, estudantes e amigos
dos organizadores do evento, foram a escola somente para marcar presença,
mas não ficaram para a exibição de fato. Isso pode ser compreendido como
uma forma de ação política microbiana, de resistência em favor da exibição do
filme. A temática do filme deixou surpreso um estudante que conversava sobre
o filme na porta da sala.
O filme trata da história de um homem negro nos anos 30, que era travesti e homossexual.
Nossa! Anos 30! Caramba! Se é difícil ser homossexual ou travesti hoje em dia imagina ser os
dois nos anos 30! Arrasou!!!!
Na roda de conversa após a exibição, as tensões do filme foram colocadas de
maneira aberta, emergiram questões sobre homossexualidade, violência,
racismo,

ideia

de

“família”

e

os

vários

significados

dessa

palavra,

malandragem, drogas, crimes, crime de vadiagem, história da cidade do Rio de
Janeiro, prostituição, etc.
Transcrevemos abaixo uma parte da conversa que nos chamou a atenção
sobre a questão da violência vivida pelos personagens do filme que foi
disparadora para pensar a violência doméstica, principalmente a violência que
tem a mulher como alvo, na maioria das vezes.
A violência dele é a violência do oprimido, de quem sofre racismo, de quem sofre homofobia e
de quem sofre xenofobia também afinal de contas ele é baiano... e é pobre, mora numa casa
toda... que é um sobrado na Lapa...
Acho que ele responde com agressividade toda a agressão que ele sofre, ele responde com
violência a agressão que ele recebe da sociedade... E tem dois momentos assim que ele vai da
agressividade para o carinho. Tem a cena que ele tá colocando o bebê para dormir no berço e
no outro ele tá batendo em outra pessoa, tipo assim, vivendo esses dois extremos bem
intensamente. Ele é bem forte. Tem uma parte que ele é preso por desacato que o policial fala
assim ‘é por isso que esse lugar tá assim, por causa de pessoas como vocês!’. Não sei se é só
aquele lugar ou se são todos os lugares que são negados ao negro. E, pelo processo que ele
passou assim de preconceito de botar a culpa de todas as coisas no negro. É muito forte isso.
Então, todo mundo reparou como João é violento, né? Ele tem reações muito fortes, ele já
mete a faca no pescoço das pessoas, sabe? Mas isso é porque ele é muito agressivo então ele
93

retorna isso. Com certeza isso faz muito sentido, mas isso é tipo um traço de personalidade
porque ele é tipo um diva e ele se sente assim. Tipo a Rainha do deserto, ele se sente muito
poderoso, ele tem um ego muito forte. Aí ele não deixa que ninguém deixe ele por baixo.
Assim, porque ao mesmo tempo que ele é a rainha, ele também é o cabra macho, ele resolve a
coisa na faca.
Essa postura dele fica muita clara na relação dele com as mulheres do filme, ele é extremante
opressor, ele agride todas elas.
Ninguém deixa de se amar porque a família é violenta. Tipo assim, a mãe bate no filho, o
marido bate na mulher, a coisa é mó doida assim... mas eles se gostam, tipo assim. Os
sentimentos corriqueiros, tipo banais, eles continuam fazendo piada um com o outro, isso
acontece... é a intimidade da família. Quando sei lá, eles estão no ambiente meio assim, eles
fazem esse tipo de coisa. Isso não faz sentido?
Mas você não pode confundir violência com amor.
Ah, mas tipo, quem nunca levou uma surra da mãe? Tem gente que toma surra todo dia mas
tem outros que só apanham quando fazem pirraça...
Qual o limite do amor e da violência? Esse limite existe?
Não to falando que a violência é aceitável, to falando como é normal a violência que a gente
sofre dentro de casa, sabe? E a gente continua amando as pessoas que fizeram isso com a
gente.
Num determinado momento das conversas, os participantes questionaram a
possibilidade de interromper o ciclo de violência da qual todos nós fazemos
parte. No filme nenhuma possibilidade foi apresentada, então os participantes
remexeram suas redes de saberesfazeres para pensar possibilidades, talvez
inventar modos de vidas ditadas com outros valores para as relações.
A gente também age com violência para reagir à violência e às injustiças. Será que não vamos
quebrar o ciclo? Às vezes eu fico pensando sobre isso. Não tem como quebrar esse ciclo? Se
não é a mesma engrenagem...
Ah, então isso é tipo como na aula do professor porque quando você sofre uma violência você
pode reagir de três formas lá. Você pode responder como um leão que é ser agressivo, como um
camelo, que é tipo aquele amiguinho do João [em referência a Pagu, personagem do filme
Madame Satã] que fica... só engole areia, ou você pode agir como criança e quebrar o ciclo.
Explica isso aí! Na aula ele explica todo dia. É complexo. Explica aí, professor!
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[muitos risos e várias pessoas pedem explicação uns aos outros até que um estudante decide
falar]
Assim, o camelo sai pro deserto com tudo nas costas, tipo aceita tudo. Aí o leão é o cara que
fala e que quer tomar o lugar do dragão que é o sistema... [o adolescente começa a falar muito
rápido, gesticulando; várias pessoas riem e dizem pra ele respirar... alguém pergunta “de onde
veio o dragão?”]
Gente, vocês não estão entendendo, só o professor sabe explicar isso aí.
... o dragão é o sistema, o dragão coloca o peso no camelo e o camelo aceita. O leão é o cara
que está cansado disso tudo... [Outro estudante interrompe e continua o pensamento.]
Eles vão se transformando: o camelo se transforma em leão e o leão enfrenta o dragão, que é
o... e finalmente se transforma em criança.
Agir como criança é quebrar o ciclo, né?
É a inocência, né?
Não é tipo usar uma resposta violenta, mas também não é você submeter a pessoa, entendeu?
É achar uma solução pacífica, tipo Gandhi assim.
Uma solução que não é só aceitação e nem só enfrentamento. É criar um caminho do
diferente.
A fábula tratada no diálogo acima está no texto Das três metamorfoses, o
primeiro do livro Assim falou Zaratrusta, de Friedrich Nietzsche. Vivenciar
adolescentes tratarem de um autor denso como Nietzsche com a leveza de
uma conversa nos deixou bastante surpresos e felizes. É muito comum os
professores mais críticos à organização curricular para o ensino médio do
Estado do Espírito Santo questionarem o fato de a disciplina filosofia ter
apenas uma aula semanal nas três séries. Estes certamente ficariam felizes ao
testemunharem um “conteúdo” da disciplina filosofia sendo utilizado para
pensar uma problemática dos personagens de filmes e apostando numa
reflexão com a vida.
Inspirados pelo texto de Nietzsche, poderíamos pensar a criança e sua
inventividade característica para criar maneiras de existir como o cineclube tem
borrado a imagem da “escola” (sala de aula, professor-aluno, intervalo, sala de
aula, professor-aluno), criando possibilidade outras nesses espaçostempos. Os
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usos do cineclube por professores e estudantes revelam as artimanhas táticas
(CERTEAU, 1994) dos sujeitos para inventar novas escolas dentro dA escola e
potencializar vidas.
Na ciranda organizada após a conversa, as palavras que eram ditas como um
grito silenciado no peito:
Negro. Puta. Preconceito. Gay. Cuidado. Violência. Satã. Baixaria. Satânico. Luta.
Satanás. Diabo. Bicha. Preconceito. Pobreza. Luto. Travesti. Família. Viado. Viado!
Viado! Viado!
É a garantia desses espaçostempos de troca e potência que nos deixa
bastante otimistas quanto à possibilidade da tessitura dos currículos em redes
nos cotidianos a partir do cineclube. Ou seja, adolescentes matriculados em
diferentes séries do ensino médio, reunidos e conversando enredados por fios
das tantas redes que compõem seus cotidianos: as provocações do filme, os
conteúdos das disciplinas estudadas na escola, os coletivos dentrofora da
escola, a família, etc.

Espectadores reunidos após a exibição do filme Madame Satã

3.5 Sessão O veneno está na mesa
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No mês de novembro de 2014, a prefeitura de Vitória instalou parquímetros em
ruas dos bairros do Centro e da Praia do Canto. O funcionamento do
estacionamento rotativo prevê o período máximo de até três horas para cada
carro estacionado em via pública; após esse prazo, o motorista deve efetuar
novo pagamento sob o risco de ter o seu carro guinchado. No bairro da Praia
do Canto foram disponibilizadas 1.849 vagas de estacionamento rotativo em
ruas próximas à escola na qual foi realizada esta pesquisa.
Apesar da grande quantidade de vagas de estacionamento rotativo, a
dinâmica de funcionamento e o custo para estacionar nas ruas não agradou
aos professores que usam o carro para se locomover na cidade. Muitos
professores trabalham em duas ou três escolas por dia e somente
conseguem cumprir a jornada de até 60 horas semanais 16 graças à agilidade
proporcionada pelo carro. Logo na primeira semana de instalação dos
equipamentos eletrônicos esses professores se mobilizaram para pensar em
formas de escapar do pagamento do parquímetro.
A escola, construída na década de 1930, não possui áreas livres para
grandes reformas, de tal maneira que qualquer opção a ser tomada implicaria
em perdas significativas do ponto de vista pedagógico. A primeira proposta
dos professores consistiu em derrubar as árvores centenárias do jardim para
construção de um estacionamento na parte da frente da escola; a segunda
proposta implicaria na destruição da horta orgânica para construção do
estacionamento numa área lateral da escola.
Instalação de parquímetros, horta orgânica, cineclube... o que isso tudo tem a
ver com currículo? A instalação dos parquímetros é um dos fios que enredado
às questões de matemática, física, química, biologia, mundo do trabalho, horta,
lazer, opções de lanche da cantina, amizades e internet, compõem os
currículos em redes de saberesfazeres no cotidiano escolar.
Até a instalação dos parquímetros no bairro onde a escola está localizada, a
horta orgânica pouco chamava a atenção, sendo mais visível apenas para
16 Apesar da proibição, muitos docentes acumulam vínculos trabalhistas em
até três redes de ensino (municipal, estadual e privada), por razões diversas,
principalmente para aumento a renda familiar.
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professores, estagiários do PIBId de Biologia e estudantes de todas as séries
do ensino médio envolvidos com o Clube de Ciências, e ocupando um lugar
lateral no terreno sem aproveitamento e nunca anteriormente disputado. A
tensão se instaurou com a cobrança para estacionar nas ruas próximas à
escola – cada metro quadrado de terreno “ocioso” foi colocado em disputa.
A horta orgânica da escola foi iniciada no ano de 2014 pela equipe do Clube
de Ciências, que cuidou de todo o processo para sua total regularização,
desde a preparação da terra e a plantação de mudas e sementes, passando
pelos cuidados diários, colheita, preparação para comercialização, até
chegar à etapa de comercialização.
As hortaliças produzidas na horta foram comercializadas em duas feiras
orgânicas abertas para a comunidade do bairro onde a escola está instalada
e juntas renderam R$ 600 de lucro, sendo um projeto autossustentável
financeiramente. Vale ressaltar que a potencialidade do projeto do Clube de
Ciências foi reconhecida institucionalmente, com o projeto sendo finalista do
Prêmio SEDU Boas Práticas no mesmo ano.

Higienização e separação dos produtos para feira orgânica
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Feira orgânica aberta à comunidade

Das propostas para a construção do estacionamento, a primeira logo foi
descartada porque: 1) as árvores centenárias do jardim exigiriam licença
ambiental para o corte; e, 2) é a sombra dessas mesmas árvores que
garante uma temperatura mais agradável dentro das salas de aula do
primeiro prédio. A segunda proposta ganhou força entre alguns professores
que se organizaram para pedir a planta baixa da escola e formalizar a
proposta de reforma. Contou-nos a diretora numa das nossas conversas ao
final da tarde:
Não são muitos, são só três professores da tarde. Eu não digo ‘não vai fazer’, eu digo
‘tem que passar pelo Conselho de Escola’, ‘ não é simples’, ‘tem que ser aprovado pela
engenharia da Secretaria’... [risos]
Uma conversa, conforme conta Larrossa (2003), que não tinha um assunto
pré-determinado, nem um tempo cronometrado nem hora marcada, e que foi
amplamente utilizada na produção dos dados da pesquisa. Para essa
conversa em especial, nos encontramos por acaso na rua, ambas a caminho
da escola, quando nos deparamos com o parquímetro (seguindo o fio que
nos conduz no emaranhado cotidiano curricular da escola pesquisada).
E ninguém está isento da taxa de estacionamento e do incômodo, conforme
continuou nos contando a diretora:
É horrível! Eu mesmo estou pagando caro. No meio da tarde tenho que sair correndo pra
pagar de novo pra meu carro não ser guinchado. Às vezes estou até atendendo pai e tenho
que pedir pra me esperar. Os professores às vezes chegam atrasados porque procuram
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vagas mais afastadas da escola para não pagar, os que estacionam perto têm que sair no
meio da aula pra pagar. Tá complicado mesmo!
Percorrendo os corredores da escola e vivendo como pesquisadora
praticante (FERRAÇO, 2011) sentindo toda a angústia juntamente com a
equipe que defendia a horta foi inevitável o envolvimento. A nossa
insegurança consistia em descobrir no tato qual o limite de atuação da
pesquisadora praticante implicada com o cotidiano escolar. Não sabendo o
limite, fomos testando, nos colocando e pensando junto com a comunidade
possibilidades de resguardar a horta e todo o trabalho desenvolvido com
êxito pelo Clube de Ciências durante o ano letivo. Ao optarmos pela pesquisa
com os cotidianos nos colocamos de corpo inteiro diante desse terreno
movediço, híbrido, à deriva (ESTEBAN, 2003).
Toda a conversa sobre a construção do estacionamento e, por
consequência, a destruição da horta, era comentada baixinho, como se não
fosse permitido (ou necessário) que todos ouvissem, e como que para evitar
barulho desnecessário. Uma parte ouvida nos corredores, outra na sala dos
professores, trechos soltos... definitivamente não era uma conversa para
todos da comunidade escolar.
Só foi possível compreender toda a articulação que acontecia nos bastidores
quando fomos procurados pela professora coordenadora do Clube de
Ciências para ajudar na articulação em prol da horta:
Preciso de ajuda! Eu não vou bater de frente, eu não tenho esse perfil, não sei partir pro
enfrentamento, eu começo a chorar. Depois vai ser uma sala de professores inteira contra
mim eu não vou aguentar a pressão. A gente vai perder a horta. Todo o trabalho...
Colocamo-nos a pensar sobre como contra-atacar sem partir para o
enfrentamento direto. Teríamos que articular uma atuação discreta, partindo
de dentro, em ações reticulares, na sombra e sem alardes, aproveitando a
ocasião. Com Certeau (1994) compreendemos que tais movimentos atendem
pelo nome de táticas, ou seja, ações que irrompem em meio as estratégias
de afirmação dos lugares de poder.
Este não-lugar lhe permite [ao sujeito ordinário] sem
dúvidas mobilidade, mas numa docilidade aos azares
do tempo, para captar no vôo as possibilidades
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oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante,
as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo
na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali
surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É
astúcia. (p. 100-101)

Estabelecer diálogo com Michel de Certeau nos parece bastante profícuo
nesse momento porque compartilhamos com este autor a confiança na
inventividade do mais fraco. Como nos conta Giard (1994) no prefácio do livro
A invenção do cotidiano:
Em Certeau são sempre perceptíveis um elã otimista [...]
e uma confiança depositada no outro [...] Certeau sempre
discerne um movimento [...] de micro-resistencias, as
quais fundam microliberdades [...] Certeau fala [...] desta
inversão e subversão pelos mais fracos. [Essa postura]
se deve a uma convicção ética e política, alimenta-se de
uma sensibilidade estética que se exprime em Certeau
através da constante capacidade de se maravilhar. [...] Se
Certeau vê por toda a parte essas maravilhas, é porque
se acha preparado para vê-las. (p. 18-20)

Ao assumir o compromisso de narrar práticas comuns, Certeau inverte a forma
de interpretar as práticas culturais contemporâneas recuperando astúcias
anônimas. Tal movimento de inversão de perspectiva ou deslocamento da
atenção, nos esclarece Duran (2007), comprovam que o “homem ordinário”
inventa

mil

práticas

de

“caças

não

autorizadas”,

evidenciando

as

microrresistências e microliberdades que deslocam as fronteiras da dominação.
Assim, para Certeau (1994), o “homem ordinário” não é um consumidor passivo
(do consumo puro e simples) nem dos artefatos/produtos culturais, nem das
regras impostas pelo poder instituído; o homem ordinário faz uso dos artefatos/
produtos culturais e das regras a partir do desenvolvimento de “táticas
desviacionistas” conforme as circunstâncias em que está inserido.
A uma produção racionalizada, expansionista além de
centralizada, barulhenta e espetacular, corresponde outra
produção, qualificada de consumo: esta é astuciosa, é
dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua
ubiquamente silenciosa e quase invisível, pois não se faz
notar com produtos próprios, mas nas maneiras de
empregar os produtos impostos por uma ordem
econômica dominante. (CERTEAU, 1994 p. 39)

Nesse sentido, as práticas de professores e estudantes das escolas estão
encharcadas pela criatividade e inventividade do homem ordinário. E
pesquisar as táticas-estratégias e astúcias inventadas no cotidiano somente
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é possível com o cotidiano, pois, compreender as táticas-estratégias que os
professores desenvolvem em sua prática pedagógica implica em penetrar
astuciosamente e de modo reticular, a cada momento, no espaço de poder.
As táticas são procedimentos que valem pela
pertinência que dão ao tempo – às circunstâncias que o
instante preciso de uma intervenção transforma em
situação favorável, à rapidez de movimentos que
mudam a organização do espaço, às relações entre
momentos sucessivos de um “golpe”, aos cruzamentos
possíveis de durações e ritmos heterogêneos.
(CERTEAU, 1994 p. 102)

Lembramos dos estudantes, da articulação política de que são capazes no
silêncio dos corredores, na fila para pegar o lanche, na Rádio da escola, nas
sessões de Cineclube organizadas debaixo da árvore do pátio...
O trabalho de pesquisa no/do [com o] cotidiano pretende
captar essas artes de fazer, essas operações realizadas
nas escolas, por professores e alunos nos usos
‘astuciosos e clandestinos’ que fazem dos produtos e
regras que lhes são impostos, buscando, com isso,
ampliar a visibilidade dessas ações cotidianas e
compreendê-las em sua originalidade, bem como em
suas regras próprias de produção e desenvolvimento.
(OLIVEIRA, 2002 p. 47)

Mais uma vez, foi numa conversa com o grupo do Cineclube que
conseguimos vislumbrar uma possibilidade de reunir coletivos internos a
escola e fazer um ato em defesa da horta. Assim nasceu a sessão O veneno
está na mesa17.

17 O veneno está na mesa (Brasil, 2011) é um documentário de 50 minutos dirigido
por Silvio Tendler. O documentário denuncia o uso indiscriminado de agrotóxicos na
agricultura brasileira, que desde 2008 é a recordista mundial no uso desses agentes
químicos. Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=SHkRoIvahpg
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Cartaz-convite para sessão O veneno está na mesa

As sessões do cineclube eram encaradas com bastante seriedade e tinham
ampla divulgação na comunidade escolar, tanto na unidade física quanto nas
comunidades das redes sociais. Entre os adolescentes estudantes da escola
pesquisada, assim como entre tantos da mesma geração, (os chamados
nativos digitais) as redes sociais funcionam como extensão do cotidiano, se
constituindo espaçotempo de formação e interação social.
Tudo que era combinado nos encontros entre estudantes e professores sobre
as sessões era divulgado nos perfis das redes sociais. Nas reuniões para
organização do cineclube um aspecto que sempre chamava a minha atenção
era a horizontalidade no tratamento entre os participantes, o uniforme escolar
era a única marca capaz de identificar os estudantes.
Sentávamos em roda no chão, muitas vezes no meio do pátio, debaixo de
uma árvore, ou no jardim da escola, compartilhávamos lanche (uma manga
rosa, cortada em pedaços, passada de mão em mão, o cuidado na partilha
para que todos pudessem saboreá-la) e conversávamos. Aos poucos,
estudantes passantes iam se aproximando e a roda crescia. A quantidade de
estudantes nas reuniões era oscilante, quem chegasse, chegava em boa
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hora, participava emitindo opinião e decidindo conjuntamente.
A organização para a sessão “O veneno está na mesa”, marcada em parceria
pelo Cineclube e pelo Clube de Ciência, também funcionou com a mesma
dinâmica. Numa das conversas com estudantes, uma fala nos chamou a
atenção
É a lógica dos carros invadindo a escola. A gente conversa sobre mobilidade urbana na
sala de aula, sobre engarrafamentos, sobre os problemas na cidade e quer destruir a horta
pra dar lugar a carro.
Até os professores mais tradicionais, preocupados muito mais com o
cumprimento da listagem de conteúdos determinados para cada série do que
com as relações que esses conteúdos têm com a vida, ficariam orgulhosos
de seus alunos. Notava-se na fala dos estudantes nas reuniões questões de
diferentes disciplinas e séries sendo tratadas com leveza, como de fato são
os saberesfazeres tecidos no cotidiano, sem que isso reduzisse a
complexidade com que são vividos.
Tomamos os versos de Arnaldo Antunes e Lenine que, de modo poético, nos
indicam a violência no trânsito como condição posta para transitar na Rua de
passagem “Já buzinou, espere, não insista,/ Desencoste o seu do meu me tal/ Devagar pra contemplar a vista/ Menos peso do pé no pedal”. Letra que
dialoga com a fala da estudante sobre a lógica dos carros que invade a esco la. Passar o trator por cima de uma horta para construir estacionamentos
também é violento. Se uma horta orgânica na escola não é pedagógico, então o que é pedagógico?
A sessão “O veneno está na mesa” precisou ser desmarcada devido à greve
dos rodoviários iniciada na mesma data, 08/12/2014. A paralisação do
transporte público compromete sobremaneira a mobilidade urbana dos
integrantes da comunidade escolar, em destaque para os estudantes, pois a
maioria o usa como principal meio de transporte para ir à escola. A
comunicação sobre o adiamento da sessão foi divulgada tanto nas redes
sociais quanto nos cartazes colados nas paredes da escola.
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Comunicação do adiamento da sessão devido à greve dos rodoviários

Na mensagem escrita na página do grupo comunicando o adiamento da
sessão lê-se:
Boa noite! Esta sessão do cineclube foi adiada para um dia próximo (ainda não definido)
por causa da paralisação dos rodoviários, uma classe trabalhadora que é muito explorada
e não bem remunerada com pouquíssimos direitos atendidos, desconsiderando seus valores
para a vida de muitas gentes e inclusive a nossa que dependemos do transporte público.
Nós do nome provisório apoiamos o movimento dos rodoviários como forma de resistência
a um modelo de exploração massacrante!
O texto escrito coletivamente não foi corrigido nem pontuado por nenhum
professor das disciplinas obrigatórias que compõem a organização curricular
do ensino médio. No entanto, está carregado de conceitos e conteúdos
trabalhados em sala de aula que estão elencados no Currículo Básico
Comum para o Ensino Médio da Rede de Ensino (CBC, como é conhecido) –
motivo de preocupação de muitos professores e pedagogos com os quais
conversamos durante a pesquisa.
A greve dos rodoviários de fato aconteceu e o processo de negociação entre
a categoria e a justiça se prolongou ao longo de algumas semanas, havendo
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por vários dias ameaça de paralisação, o que impossibilitou o agendamento
da sessão. Como estávamos em fase final do ano letivo, período de
recuperação, às vésperas do ENEM e de vestibulares, a sessão programada
não aconteceu.
O movimento curricular disparado pela instalação dos parquímetros nas ruas
em torno da escola teria como final esperado a sessão do cineclube com a
exibição do filme O veneno está na mesa? Talvez. Em nossa condição de
pesquisadora praticante com o cotidiano, acompanhar o processo de
movimentação curricular em curso foi demasiado potente, pois estivemos
mais preocupados com o processo que com o resultado final, se é que
podemos dizer que há um resultado final.
O cineclube nos parece um potente espaçotempo de atravessamentos no
qual “a instalação dos parquímetros”, “as condições de trabalho e
deslocamento dos professores”, “a greve de ônibus”, “as condições de
estudo, trabalho e deslocamento dos estudantes”, “a ação do cineclube na
mobilização dos estudantes para fortalecer a luta contra a extinção da horta”,
“a não exibição do filme O veneno está na mesa”, “o uso do facebook
compondo a rede de informação”, entre outros acontecimentos vividos nos
diferentes cotidianos da escola nos ajudam a compreender a complexidade
do currículo em redes e o rompimento com a ideia de um “dento” e um “fora”
da escola.
Mais e o que aconteceu com a horta? É a pergunta que não quer calar.
Mesmo sem exibição do filme, a mobilização dos estudantes foi intensa o
suficiente para justificar a função pedagógica da horta. A direção apostou
pela manutenção da horta e descartou a ideia do estacionamento.

3.6 Sessão Raspage

A última sessão do ano aconteceu no dia 18/12/2014 com a pré-estreia do filme
Raspage18, produzido pelo cineclube. Essa sessão contou com a participação
de 52 pessoas.
18 Acesso disponível em https://www.youtube.com/watch?v=d3WyM-mrrjg
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Última sessão do ano de 2014, pré-estréia de Raspage

A produção do filme era sonho antigo dos estudantes cineclubistas e foi
possível graças aos enredamentos das redes das quais participamos. A
Organização dos Cineclubes Capixabas – OCCa tinha uma verba reservada,
fruto de edital da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, para
minicurso e produção de um curta numa das escolas da rede estadual de
ensino. O fato da escola pesquisada já ter uma inserção cineclubista, e,
portanto, já ter alguma intimidade com a linguagem cinematográfica, foi
considerado para sua escolha.
O minicurso aconteceu durante cinco tardes na escola e foi aberto aos
estudantes interessados. Participaram, efetivamente, os estudantes mais
atuantes e próximos da organização do cineclube. Nesse período os
estudantes conheceram um pouco sobre a história do cinema e sobre a
produção de um filme, dos profissionais envolvidos à edição e distribuição do
produto final. Conheceram um pouco da responsabilidade de profissional numa
equipe de produção e ainda puderam trocar DVD’s de clássicos do cinema. O
minicurso culminou com a produção do curta Raspage (BRASIL, 2014) do qual
pudemos participar da etapa finalização das filmagens, no mesmo dia da
primeira sessão que acompanhamos no cineclube Narradores de Javé.
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Cenas da filmagem de Raspage: Improvisação

Cenas da filmagem de Raspage: Diálogos

Como o início da pesquisa coincidiu com a conclusão da produção do curta não
participamos direta e sistematicamente desse rico momento de formação e
inovação curricular. A cada sessão que participávamos havia novos estudantes
e convidados diferentes e um planejamento de ações para o dia; assim, não
nos sentimos à vontade para interromper a programação em curso para
conversar exclusivamente sobre a produção do curta.
Em muitos momentos as conversas tangenciavam sobre a produção do curta,
mas não respondiam as nossas curiosidades de pesquisadora. Por esse
motivo, solicitamos através das redes sociais um relato sobre a experiência de
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formação no minicurso e produção do curta. Alguns estudantes enviaram
mensagens de áudio e outros textos escritos. Selecionamos alguns trechos que
consideramos pertinentes para pensar nos currículos tecidos em redes nos
espaçostempos do cotidiano do cineclube.
Esse primeiro relato embora seja um pouco mais alongado (recebemos o relato
por e-mail em áudio e transcrevemos), revela com mais detalhes todo o
processo de formação do grupo na oficina de audiovisual:
A minha experiência com a produção do curta Raspage foi bem intensa pra mim. Meu
interesse, era saber o que acontecia antes do filme já pronto, né? O que acontecia durante as
filmagens, durante a elaboração das ideias, durante o roteiro, o que acontecia antes do
produto final que é o filme pronto lá no porta CD. Essa oficina foi realizada durante o
período de uma semana no turno vespertino na Escola Glauber Rocha, no turno vespertino
porque a maioria dos alunos que estavam participando era da manhã então o contraturno
seria a melhor opção. Teve até um pouco de dificuldade em liberar os alunos da tarde que
eram só três, teve uma compreensão por parte dos professores, o que foi bem legal também, e a
gente participou durante uma semana. Ao longo da oficina apareceram várias coisas novas
pra mim, eu tive um contato assim em contato com a história, assim, desde a criação de um
primeiro vídeo, de uma imagem, porque um vídeo é uma sequência de imagens que em
movimento dá a sensação de movimento. Foi uma vivência, foi uma aula. A facilitadora
contou a história que o primeiro vídeo produzido era de um trem chegando na estação e como
a foi a reação das pessoas assistindo esse vídeo; ele foi exibido em local fechado na parede e
as pessoas começaram a correr assustadas. O primeiro contato com essa forma de exibição foi
muito assustadora pr’as pessoas. Eu achei muito legal também saber disso. Teve um
momento de compartilhamento de filmes e DVD’s; com vários vídeos de produções locais
aqui do Espírito Santo e também outras produções e a gente pudesse levar pra casa e assistir.
[...] Aí tem a parte técnica, né? De produção, de produzir mesmo, de pegar a mão e pôr na
massa, que é de segurar o peso de uma câmera, porque a câmera é muito pesada, tinha um
tripé mas não tinha o negócio que equilibrava direito, a gente fez umas amarrações lá doidas
pra equilibrar o suporte pra ele ficar certinho, a gente colocou uma caixa daquelas de feira,
num tem? E colocou lá pra apoiar o tripé porque não tinha um suporte legal lá. A gente fez
várias improvisações. Também teve a divisão de tarefas, quem era o diretor, quem estava
relacionada com o figurino, quem era o figurante, quem participaria das filmagens, toda essa
parte técnica, quem ficaria com a trilha sonora. A escolha do tema sobre o que a gente iria
falar com o nosso vídeo, tinham vários temas, tinham propostas diferentes, de temas
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diferentes. Tinha um pessoal também que não participava intensamente com a gente no
Cineclube Nome Provisório mas que estudavam na escola então fizeram parte também dessa
produção e deram várias opções de temas, assim. O tema que a gente mais se identificou foi
com a proposta da transformação, de passar do estado animal pro feminino, criança, adulto,
a masculinidade, a feminilidade. Essa foi uma proposta bem bacana que a gente se
identificou muito porque nas sessões do Cineclube Nome Provisório a gente busca ter essa
preocupação com os filmes que nos tragam consciência das coisas, que nos convoquem pra
debate, assim, de construir vida, construir uma visão de vida saudável, né? Então a gente já
tinha isso no Nome Provisório com os vídeos que a gente exibia e trazer isso para produção
de um filme foi muito legal, do nosso próprio filme foi muito interessante então teve essa
pegada de desconstruir, de transmutar, de transformar, transformação... o corpo da mulher
como objeto, como essas coisas assim atingem a gente e nos transformam assim, bem ou mal.
O poema lindíssimo que foi citado ao longo da exibição do curta. A gente teve também uma
preocupação em como as pessoas iriam enxergar o que a gente queria passar pra elas, quais
elementos seriam possíveis da gente utilizar, aí apareceu pra gente o pirulito, o lenço, o
pirulito por causa da criança, né? Elementos que nos ligam a outras coisas. A gravata, o tom
escuro do paletó do adulto, o animal, a tinta pintada no rosto, assim, a animalidade. Então
como a gente teve a preocupação de como passar essa coisa a partir de quais elementos, sem
ter que estar falando oralmente porque ao longo do vídeo só é recitado o poema. Então a
gente teve essa preocupação e várias pessoas ajudaram a gente, trouxeram objetos pessoais,
trouxeram as coisas que a gente achava que iria ter alguma conexão com a coisa que a gente
estava preparando. Teve um dia bastante legal, assim, que a gente mostrou a nossa
organização em grupo é importante também. Eu senti que a nossa organização foi muito
importante também nesse dia que choveu muito e a salinha onde estávamos começou a pingar
água, pingar em cima do computador e a gente rápido trocando as coisas de lugar, tendo
cuidado, né? [...] Na edição do vídeo Raspage a gente deu importância a trilha sonora, nos
sons que iriam ser mostrados durante a passagem das imagens. Não foi todo mundo que
participou da edição, porque foi no Galpão e o espaço é pequeno, tinham só três
computadores, e só a diretora do filme que mexia com a edição era a que ficava ali no
computador. Também tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do programa utilizado
na edição de vídeos. E a gente conheceu e é muito complexo e tem que saber bem mexer e a
Laíssa tem um olhar tremendo de bom, sabe? [...] A gente também encontrou restrições no
nosso vídeo porque nós trouxemos objetos/ elementos que mostrariam a relação desse
elemento com o que está sendo passado no vídeo, então a gente trouxe várias coisas e um
pênis de porcelana foi uma das coisa que foi restringida, que não foi passado, não foi
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mostrado. Eles disseram que a gente conseguiria passar a mesma mensagem sem aquela figura
então a gente se sentiu meio, assim, não sei, meio que não foi respeitado, né? Porque a gente
tinha escolhido aquele elemento pra gente ter mostrado mas teve uma restrição, né? Mas aí a
gente tá editando, vai editar ele de novo, pra ser uma produção nossa, assim, porque a
produção desse curta foi muito tumultuada e rápida, a gente tinha o final da oficina e logo
depois tinha que entregar o vídeo já pronto e teve todas essas questões, assim. Foi bem
bacana conviver com as pessoas que participaram junto comigo, aprender um pouco mais.
Há vários aspectos do relato dessa participante que merece destaque. Um
primeiro aspecto importante foi sobre todo processo vivido nos últimos meses
envolvendo o cineclube (oficina de audiovisual, produção do curta e exibições
do

cineclube)

é

a

possibilidade

de

aprendizagem

da

linguagem

cinematográfica. Como pode ser lido no relato, o conhecimento sobre o que
acontece até que o filme se concretize como tal permeia os pensamentos dos
adolescentes envolvidos. A elaboração da proposta de roteiro (o que fazer?), a
produção (como fazer?), a divisão de tarefas, a locação, a seleção de atores,
figurinos e maquiagem, um universo novo com gramática própria para se fazer
possível a comunicação. Tal qual Duarte (2002), entendemos que tomar
conhecimento dos sistemas de significação do cinema é fundamental para
ampliar a percepção das mensagens.
O movimento foi disparado a partir de uma curiosidade dos jovens: “o que
acontece antes do produto final que é o filme pronto lá no porta CD?”. O
interesse dos jovens como elemento disparador para movimentação do
currículo aqui também se faz presente. Tornar as escolas atraentes talvez seja
um desafio que se impõe com mais força às equipes pedagógicas e aos
gestores escolares. Em alguns momentos a atração não está numa ideia que
envolve muito recurso. Ao contrário, as conversas produzidas após as
exibições dos filmes no cineclube nos indicam que ouvir os estudantes e partir
de suas necessidades para produçãoinvençãocriação curricular é um
movimento profícuo.
Como foi possível acompanhar, um terceiro aspecto bastante importante foi
que houve uma mobilização intensa na escola que saía de sua rotina, como:
reserva de uma sala de aula para o período do minicurso e liberação dos
estudantes interessados para participarem da atividade. Ou seja, estava
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acontecendo atividades no turno para um grupo de estudantes que não está
previamente demarcada na organização curricular. A necessidade dos
estudantes impõe à escola um novo ritmo, talvez mais próximo a pulsação da
juventude.
No relato apresentado, vale chamar a atenção para um último detalhe da
seleção das imagens no momento da edição. A seleção de imagens no
momento da edição foi “rigorosa”, excluindo imagens que pudessem trazer
dúvidas sobre a qualidade moral, se é que podemos usar esse termo, do
material, como o pênis de porcelana. O que foi considerado “falha” na edição
pelo coletivo envolvido no processo. Todas as etapas para produção do filme
foi organizada no coletivo, exceto a edição.
O trabalho de mover o pensamento a fim de elaborar a proposta para produção
do curta é relatado também por outro participante. Com base no trecho a
seguir, percebemos que questionar o status quo esteve presente do processo
de elaboração da proposta a filmagem de fato; questionar os modos de vidas
que elegemos como melhores ou possíveis. Então a proposta do curta tem a
ver com o que esses jovens pensam sobre a vida atravessada pelos filmes que
assistem, pelas conversas que tecem, pelas múltiplas redes educativas das
quais fazem parte, dos conteúdos escolares que aprendem e... e... e...
Foram dias pensando no que fazer, no que produzir......... Até que veio em mente discutir a
temática Da Liberdade Do Ser ----> Direcionando O pensamento, especialmente para o
papel da mulher na sociedade moderna!........... Uma tentativa da raspagem ao pré-conceitos
e atitudes do pensamento raquítico desta sociedade que reproduz e reproduz o
Conservadorismo!! A ideia era, e é! Descaminho a se achar por dentro!!! Dai segui um
pensamento que tive ao longo do curta e que se findou com o término do mesmo: Eu vejo a
Palavra Diversidade especialmente na construção de novos modelos de cognição. Nós
precisamos pensar com Diversidade, Realmente com diversidade!!! [...] A diversidade é
conseguir considerar várias hipóteses ao mesmo tempo. Mas escolhemos uma e excluímos
todas as outras!! O que eu chamo de Diversidade é o Fim do discurso Linear. Isso é
Cognição.[...] Ou eu sou a favor dos homossexuais ou sou contra. Não é isso! Trata de
considerar isso como uma realidade!! Assim como tem heterossexuais assim como tem
transexuais. Temos uma mania de eleger. Do que você gosta? O que você gosta se opõe ao que
você não gosta! então a gente pensa em Dupla Tem uma linha e de um lado O que eu gosto e
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o que eu não gosto Isso é o fim da Diversidade O Brasil tem a Diversidade por obrigação
Pois quem mora por exemplo na Comunidade Tem que cuidar do filho do vizinho e o filho do
vizinho é homossexual Né? Então ele não tem opção alguma de não gostar. Tem a questão tb
da diversidade étnica racial né! A mistura de raças aqui no Pais ! [sic mensagem recebida por
chat das redes sociais]
Nas imagensnarrativas percebemos o quanto foi relevante participar de uma
atividade que envolveu a comunidade escolar. Referir-se ao curta como “filho”
demonstra o cuidado e envolvimento do coletivo. Cada um se via e se
reconhecia no outro. Percebemos a necessidade e prazer dos jovens estarem
em relação. É na relação que eles se conhecem e se re-conhecem no outro.
Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de participar das gravações do curta Raspage. Foi
incrível é lindo de vê todos que participaram e se empenharam para que tudo desse certo.
Ainda tive a experiência de passar dois dias sendo direto tá meu bem, rs. Foi incrível de vê
todo o processo de construção do nosso primeiro filhinho, que ficou lindo demais. Só agradeço
pela oportunidade que nós do NP tivemos. Beijocas. [sic mensagem recebida por chat das
redes sociais]
Participar do Raspage foi e continua sendo uma intensa in-speriência para mim, no sentido
de não ser ex-periência pois a maior parte dos movimentos se passaram dentro de mim. O
raspage é antes de tudo uma Auto-raspage, digo isso por um emaranhado de motivos: um fio
deles é que vivenciei uma semana muito rica de aprendizado no período pré-produção,
conversas e prosas com uma galera que eu gosto muito e que conheço, a galera do Nome
Provisório. Outro fio possível foi perceber e me perceber no diálogo com este grupo, eram
muitas idéias e apenas uma seria escolhida, logo o curta é uma costura de desejos, afetos,
infâncias, invenções de cada um que vivenciou a oficina, foi um exercício conciliar isso tudo.
[sic mensagem recebida por chat das redes sociais]
Quando somos questionados sobre os motivos que nos levaram a fazer nossa
escolha profissional, nos recordamos com carinho das experiências escolares
ao longo da vida. Tais experiências foram fundamentais para escolha que nos
moveu há treze anos e ainda nos move a continuar na educação.
Embora a oficina de audiovisual não tivesse como objetivo a formação técnica
profissional, uma das participantes revelou o desejo tornar-se profissional no
ramo do cinema, conforme relato abaixo:
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Minha experiência com a produção do "RASPAGE" foi uma coisa muito importante pra
minha vida. Eu fui diretora do curta metragem junto com o outro colega e acho que foi nesse
momento que alguma coisa tilintou no meu ouvido e disse que era isso mesmo queria pra
minha vida. O cinema faz tanta coisa bonita pela gente, tanta mensagem que nos intercala
com diversos assuntos da vida que sinto que mais do que nunca sei o que quero fazer da vida
pra mim e por mim. Sinto como se boa parte das pessoas que gravaram o curta já eram amigas
e criaram vínculos maiores depois da gravação.. nos momentos sérios depois do "gravando" em
que se vestia o personagem e todos assumiam sua função, ou então no momento em que era de
distração e afetos, diversão. Foi uma coisa muito bonita de se participar, conhecer
intensamente como funciona cada coisa e ver todo o esforço, trabalho de equipe. Nós nos
reafirmamos como amigos e hoje eu fico muito feliz por ter tanta gente maravilhosa assim a
minha volta. Quando eu assisti pela primeira vez parecia a coisa mais bonita que eu tinha
feito na vida, e na verdade... foi. [sic mensagem recebida por chat das redes sociais]
Inspirados em textos de Nilda Alves, nos quais só é possível ler relatos e
histórias de professoras, nesse capítulo nos preocupamos mais em fazer ouvir
as vozes dos estudantes-cineastas sobre o processo de produção do filme. A
pré-estreia encheu o grupo do cineclube de orgulho e mobilizou uma
quantidade de estudantes e amigos a estarem na escola numa data que
tradicionalmente só estão lá àqueles em período de recuperação.

3.7 As sessões não param...

O início do ano de 2015 foi marcado por mudanças e muitas expectativas em
relação ao novo governador e toda a sua equipe de secretários. Atuando na
equipe pedagógica do ensino médio, da Superintendência Regional, ficamos
ansiosos quanto ao direcionamento das ações da nova gestão da Secretaria de
Educação, principalmente no que tange ao funcionamento do Programa Ensino
Médio Inovador.
Toda a expectativa se deu ao fato de estarmos trabalhando para ampliação no
quantitativo de escolas (novas adesões ao programa) e para reestruturação
dos Projetos de Redesenho Curricular das escolas que já haviam aderido ao
Programa Ensino Médio Inovador em anos anteriores. O programa funciona em
cooperação entre os entes federados, sendo de responsabilidade do governo
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federal a liberação de recurso financeiro direto para escola de acordo com os
dados de matrícula segundo o Censo Escolar do ano anterior, do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do
Ministério da Educação; e, ficando sob a responsabilidade do governo do
estado o pagamento dos professores para atuar nas ações inseridas nos
Projetos de Redesenho Curricular.
A elaboração do Projeto de Redesenho Curricular é de responsabilidade de
casa unidade escolar, com foco na promoção de melhorias significativas para
garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes,
reconhecendo as especificidades regionais e as concepções curriculares
implementadas pelas redes de ensino. À organização curricular do ensino
médio regular, poderia ser acrescida os três macrocampos obrigatório: 1.
Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e
Ciências da Natureza); 2. Iniciação Científica e Pesquisa; e, 3. Leitura e
Letramento. E, no mínimo, dois eletivos: 1. Línguas Estrangeiras; 2. Cultura
Corporal; 3. Produção e Fruição das Artes; 4. Comunicação, Cultura Digital e
uso de Mídias; e, 5. Participação Estudantil. Com isso, há uma ampliação da
carga horária total do ensino médio regular de 2.400 horas obrigatórias para
3.000 horas ao final dos três anos.
No dia 28 de janeiro de 2015 recebemos e-mail da Secretaria de Educação
comunicando a suspensão do Programa Ensino Médio Inovador devido a falta
de direcionamento pelo Ministério da Educação. A comunicação foi
encaminhada às escolas no mesmo dia e causou perturbação, pois o Programa
garantia às escolas autonomia curricular e recursos (financeiro e pessoal) para
executar ações de seus interesses.
Na escola onde a pesquisa foi realizada, o impacto da notícia de suspensão do
Programa Ensino Médio Inovador não foi diferente. Por várias vezes fomos
questionados se a decisão não seria provisória ou se nós não tínhamos
“defendido” a contento o Programa junto ao novo Secretário de Educação. Vale
dizer que não fomos questionados a respeito dos aspectos pedagógicos
relacionados ao funcionamento do Programa e que tal decisão passa por
questões político-partidárias, ou seja, para além dos aspectos pedagógicos.
Os estudantes tiveram a informação sobre a suspensão do Programa através
115

de mensagem num dos perfis da escola nas redes sociais antes do início das
aulas. Apesar disso, também via redes sociais, foi chamada uma reunião na
primeira semana de aula no grupo de organização do cineclube. Participamos
da reunião e transcrevemos aqui a conversa inicial:
A gente podia tipo falar tudo que a gente tem pra falar, aí depois a gente assim tipo a gente
vai falar sobre isso, isso e isso; aí depois a gente vai falando, entendeu? Só pra gente não
esquecer nada. Alguém tem alguma coisa pra falar? A gente vai falando aí...
A gente podia marcar a nossa primeira sessão, falar sobre a página do Facebook que está
muito parada... Eu tive uma ideia de pedir aquele Vinícius que desenha... então, pedi pra ele
fazer um desenho uma logo, alguma coisa assim pra gente colocar de foto no perfil do Nome
Provisório ou talvez a gente pode até usar pra fazer uma camisa pra gente usar nas sessões
ou quando a gente for pra algum lugar fora, algo assim, entendeu?
Anota que a gente depois fala mais, anota o negócio da oficina de roteiro pra gente, aí falar
os horários que ela falou lá, os dias.
Eu queria colocar um ponto assim, é isso que a gente tá fazendo, né? Definindo os pontos de
pauta para depois a gente se debruçar sobre eles, não é isso? Então o terceiro ponto, então, é
a gente contextualizar essa coisa do fim do Ensino Médio Inovador... e qual o nosso
posicionamento diante disso assim já que hoje eu ouvi algumas falas atravessadas sobre a
possibilidade da manutenção do Nome Provisório agora dissociado do Ensino Médio
Inovador porque agora ele não está mais aqui entre a gente. É isso. Eu acho que é bom a
gente trazer essa discussão: o que fazer? Será que essa é mesmo uma questão “o que fazer”?
Então, eu já antecipo porque parece que não é uma questão “o que fazer”.
Eu acho que assim, o cineclube começou antes do Ensino Médio Inovador, então eu acho que
é... ele fazia parte do Ensino Médio Inovador quando surgiu mas ao mesmo tempo não
fazia porque a gente agora meio que já tem todos os equipamentos e quando a gente decidiu
sempre fazer alguma coisa meio que a gente tá sempre pedindo ajuda um do outro assim.
Então a gente vai aprofundar isso quando a gente tiver discutindo... mas é um caminho
reflexivo esse aí, eu penso.
Eu acho que a gente poderia manter uma coisa que a gente fez ano passado que eu acho que
deu certo que é já agendar todas as reuniões previamente tipo dia tal vai ter, dia tal... pra
gente se programar tanto com nossos outros compromissos, sair tipo assim e alternar quinta e
sexta pra quem não pode ir na quinta, ir na sexta... é bom manter alternando que tem gente
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que não pode vir na quinta, vem na sexta. Aí essas duas coisas: fazer um calendário já
marcando as sessões pra gente se programar no mês e alternar as sessões que eu acho uma
coisa boa, mas aí a gente vê se é uma coisa boa pra todo mundo.
Percebemos logo nos dez primeiros minutos de conversa que o impacto
provocado pela suspensão do Programa naquele grupo pouco ou quase nada
afetou. Isso deveu-se a dança com a institucionalidade pontuada em vários
momentos durante nossas conversas. Por exemplo, o não grupo poderia ser
formado somente por estudantes porque a vida na institucionalidade escolar
implica em ter a figura do coordenador-professor responsável pelas ações do
grupo, mesmo que internamente o grupo se constitua e funcione de modo
hierárquico. Então, a falta do pagamento devido pela atividade docente do
professor-coordenador do cineclube nos afetou sobremaneira.
A programação para o mês de março de 2015 ficou definida depois dos
encontros com o grupo para definição de agenda, nova logomarca do
cineclube, atualização das páginas nas redes sociais e inclusão de novos
integrantes na equipe de organização.

Reunião de planejamento das ações de 2015

Além das sessões, no mês de março de 2015 havia algumas programações
importantes planejadas desde o final de 2014, são elas: formação em produção
cultural com o Coletivo Manguerê, participação nas oficinas do Prêmio Jovem
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Articulador: #3 Temporada de Oficinas, participação no programa Ponto Cult19 e
inscrição do curta Raspage na 10ª Mostra de Produção Independente - O
Lugar da Memória, da ABD Capixaba. Ou seja, as circunstâncias legais nunca
foram requisitos para o funcionamento do cineclube.

Entrevista para o Programa Ponto Cult exibida em 02/05/2015

Jornal A Gazeta de 09/06/2015. Divulgação da 10ª Mostra de Produção Independente

19 Acesso disponível https://www.youtube.com/watch?v=ApW7dS-uWOk
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Jornal Metro de 09/06/2015. Divulgação da 10ª Mostra de Produção Independente

As ações programadas para 2015 reforçam a dança com a institucionalidade
pois diz respeito a se constituir enquanto grupo cultural de ação dentrofora de
uma escola, que está localizada dentro de uma cidade mas que não se limita a
nenhuma dessas fronteiras. Ao contrário, o Cineclube Nome Provisório está no
exercício de borrar as fronteiras que limitariam sua atuação enquanto projeto
escolar.
Assim, para o ano de 2015, mesmo com o fim do Programa Ensino Médio
Inovador, o grupo do Cineclube Nome Provisório tem buscado outras formas de
financiamento para manutenção de suas ações ampliando as redes e as
conexões com a cidade. Sessões agendadas, planos em curso, potência de
vida que segue dentrofora da escola.
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QUANDO UMA CONVERSA SE APROXIMA DO FIM...

O Nome Provisório é praticamente uma família, a gente
se ajuda, a gente faz música junto, a gente faz poesia, a
gente dorme um na casa do outro, a gente faz janta...
virou uma família, sabe? Uma família doida, diga-se de
passagem, um laço muito gostoso.

Quando iniciamos a pesquisa sobre currículo e cotidiano na Escola Glauber
Rocha adentramos naquele espaço com os ensinamentos de Alves (2008a)
sobre movimentos necessários às pesquisas nosdoscom os cotidianos como
uma bússola, uma opção teórica e metodológica que diz respeito também as
nossas opções éticas e estéticas de nos relacionar com o mundo e com a
escola.
O tempo entre o primeiro dia de pesquisa e a nossa primeira participação numa
sessão do Cineclube Nome Provisório foi necessário para que portas fossem
abertas e convites surgissem. As pessoas na escola precisavam nos conhecer,
compreender as nossas ideias sobre escola, sobre currículo, sobre
conhecimento, sobre o que realmente você estava fazendo aqui?. E, não estamos
falamos de tempo chronos, estamos nos remetendo à kairós, ou seja, ao tempo
subjetivo, oportuno, ao tempo para que as relações pudessem ser tecidas,
mesmo na ausência de respostas “certas”.
E depois de viver esse tempo e de nos permitir emaranhar pela tessitura do
currículo e dos muitos fios em composição com a escola, compreendemos que
essa pesquisa não poderia ter sido realizada de outra maneira. Como
poderíamos sentir o forte cheiro de pipoca que entra na sala dos pedagogos
nos dias de sessão do cineclube se não estivéssemos lá junto com a
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pedagoga? Como poderíamos compartilhar gargalhadas e nos colocar a par
dos ocorridos na escola enquanto pipocas estouram na copa ao lado da sala
dos pedagogos se não estivéssemos lá na copa junto com os estudantes?
Como compreender as delícias de assistir a um filme escolhido no coletivo
debaixo da árvore no pátio sob a lua cheia se não estivéssemos lá sentados
junto com os participantes da sessão? Pequenas coisas que foram possíveis
por causa e com nossas vivências cotidianas.
Foi com os cotidianos da Escola Glauber Rocha que tivemos contato com o
universo cineclubista, um universo tão fantástico e inventivo quanto o escolar.
Não à toa, nosso encantamento ao vivenciar os movimentos curriculares
disparados e atravessados pelo cineclube na escola. E por que não dizer
também, da escola para o cineclube. Com as projeções em diferentes paredes
na escola e em espaços na cidade, percebemos a ampliação dos
espaçostempos de aprendizagem dentrofora da escola.
A prática cineclubista não está preocupada somente com a fruição do filme,
mas com todo o processo de planejamento, exibição e roda de conversas após
a exibição. Ao se instalar na escola, o cineclube possibilita a ampliação dos
canais de conversas com os estudantes e a emergência de experiências em
gestão.
O cineclube funciona como um canal de conversas entre professores, e outros
profissionais da escola, com os jovens estudantes do ensino médio mediado
pelo cinema. E sobre essa questão, retomamos os diálogos com Laranjeira e
Iriart (2011) que defendem o cinema como artefato potencial para estabelecer
diálogo com a juventude. Esse aspecto pode ser vivenciado em vários
momentos ao longo da pesquisa, como quando as situações cotidianas da
escola cruzavam com o cineclube e encontrava espaço para debate.
Outro aspecto importante a ser ressaltado sobre a prática cineclubista é que
abre um espaço para que os jovens estudantes experimentem a participação
num coletivo que preza pela gestão compartilhada. No coletivo cada qual pode
assumir as responsabilidades de acordo com o seu perfil, seu desejo e as
necessidades do grupo. Tais decisões implicam numa série de negociações e
amadurecimento dos integrantes do grupo, aspectos que apareceram em
vários momentos nas conversas com os estudantes.
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Os jovens estudantes querem opinar sobre o que fazer na escola, eles têm
ideias sobre o que é bom para sua formação e sobre o que lhes dá mais
prazer. Muitas fazem o fazem através de comportamentos considerados
inadequados, como por exemplo, quando os estudantes saem da sala de aula
regular para participar da sessão de cineclube ou desenham nas paredes suas
insatisfações. A escola finge não ouvir os jovens-estudantes silenciando seus
gritos e pintando de branco os muros.
A partir da pesquisa realizada compreendemos o quanto o cinema e o
cineclube podem ser potentes para a tessitura dos currículos-vida na escola.
Contudo, destacamos que em se tratando de uma pesquisa com os cotidianos,
não podemos generalizar ou transformá-la numa receita pedagógica aplicável a
qualquer realidade. O mesmo pode ser dito sobre os programas para repasse
de verbas para escolas, o sucesso dependerá de que em seu desenho
curricular seja respeitada e atendida as especificidades/ necessidades da
comunidade escolar, principalmente dos jovens-estudantes.
Por fim, destacamos que essa pesquisa se constitui como um importante
processo de formação pessoalprofissional pois, permitimo-nos ser levados
pelas intensidades de afetos na tessitura dos currículos que potencializam
vidas.
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