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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso busca compreender os diferentes sentidos 

envoltos à Experiência e ao Experimental e apreender às transformações que ambos operam 

dentro de concepções sobre práticas educativas em torno do audiovisual. Assim, ao nevegar 

através do curso de graduação em Licenciatura em Cinema e Audiovisual, chega-se à ilha da 

Educação Audiovisual, compreendida enquanto um arquipélago plural de outros campos.

Palavras-chave: Experiência, Experimental, Educação Audiovisual, Cinema-

Educação, Educomunicação, Educação Midiática, Arte-Educação. 



ABSTRACT

This monography intentends to understand the different senses involved in Experience 

and Experimental and to understand the transformations that both operate within conceptions 

about educational projects about audiovisua. Thus, when embarking through the 

undergraduate degree in Cinema and Audiovisual, one arrives at the island of Audiovisual 

Education, understood as a plural archipelago of other fields.

 

Palavras-chave: Experience, Experimental, Audiovisual Education, Cinema-

Education, Art Education, Media Literacy. 



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO…………………………………………………………............…….8

POR ONDE ANDEI………………………………………….……................12

1 UMA METÁFORA EM CURSO……………………………...…………...............15

1.1 A AMPLITUDE DE UMA METÁFORA……………………...…….............17

1.2 A DIVERSIDADE DE TRAJETOS, SERES E RELAÇÕES…..……............20

2 DA EXPERIÊNCIA AO EXPERIMENTAL……………………….......................25

3 A EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL…………………………….……..........…......….42

3.1 EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL E CINEMA…….…………...........………..42

3.2 EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL E COMUNICAÇÃO……..............…...…..44

3.3 EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL E ARTES …………………...............……..48

CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………….......…….….........51

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………….……............52

FILMOGRAFIA…………………………………………………………….............56



1

INTRODUÇÃO 

Isto aqui é um mapa. É como um daqueles que busca um tesouro, embora eu sinta que 

nunca o encontrarei. A motivação para sua construção surgiu quando vislumbrei a potência do 

experimental no cinema e na educação. Esta foi a ideia inicial, a alucinação no sonho, o 

chamado dos deuses. Por mais de um ano, questionei-me como encontraria esses caminhos e 

como os traduziria para as palavras. Achei alguns caminhos que me serviam de alguma forma 

e agora me questiono se eles também significam algo para outras pessoas. Este TCC é uma 

forma de tentar comunicar sobre estes caminhos. Assim este trabalho desvela uma 

autoetnografia1 que apresenta minhas relações de territorialidade, visões, experiências e 

desejos quanto a Educação Audiovisual. Como Martin Jay pontua sobre a experiência: 

“cuando esas reconstrucciones y relatos de la experiencia se comparten, suelen 

transformarse en la materia de las identidades grupales”2 (JAY, 2009, p. 20).

Os caminhos que segui envolvem a poesia, a pedagogia e a filosofia e os capítulos 

deste trabalho envolvem saltos entre estas áreas. É importante ressaltar que este mapa é feito 

de colagens, como feito em muitos filmes experimentais em que as conexões entre os pontos 

podem estar em lugares frágeis e às vezes imperceptíveis de acordo com o ponto de vista: às 

vezes uma acepção poética, uma relação entre traduções ou uma contiguidades espacial.

O presente escrito é conhecido pela academia como um trabalho de conclusão de 

curso, sendo que o curso é a primeira graduação de Licenciatura em Cinema e Audiovisual do 

Brasil – possuindo como irmã gêmea, mas não idêntica, a Licenciatura em Educomunicação 

da USP3. Por muito tempo me questionei sobre o quê seria um escrito de tal tipo. Afinal, por 

seu nome, simplificado em TCC, parece ser algo que conclui um longo período de viagem; 

algo que resulta tanto do caminho até a partida, quanto do espaço-tempo percorrido e de onde 

e quando se chega. Ainda, este caminho foi permeado por elogios da diferença, da alteridade e 

do chamado “lugar de fala4”, termos que atravessaram essa década de 2010 e que me deixou 

em pânico sobre a possibilidade ou não de falar de si ou de outrem. Resolvi falar de minha 

1 “(...) o conceito de autoetnografia pode servir como ponto de partida para a leitura de textos autobiográficos 
reunidos sob uma identidade coletiva. A presença do prefixo auto, do grego autós, serve de alerta contra a 
supressão das diferenças intra-grupo, enfatizando as singularidades de cada sujeito/autor, enquanto o termo etno 
localiza, parcial e pontualmente, esses mesmos sujeitos em determinado grupo cultural” (VERSIANI, 2002, p. 
68). 
2 Nossa tradução: “quando estas reconstruções e relatos de experiência se compartilham, frequentemente 
transformam-se nas matérias das identidades grupais”.
3 A Licenciatura em Educomunicação da USP recebeu sua primeira turma em 2011. Site oficial: 
<http://www.cca.eca.usp.br/educom> acessado a 21/05/2017 às 13h00.
4 Termo que remete à virada linguística das feministas no fim do século XX em revisão à história vista de baixo 
dos marxistas ingleses, temas desenvolvidos no capítulo 3. 
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própria experiência, mas isto não me surgiu uma tarefa fácil. Dei muitas voltas até conseguir 

falar um pouco do que me ocorreu e ocorre. 

Avalio meu caminho na licenciatura com certa curiosidade por sua tamanha 

diversidade. Nela tive minhas primeiras experiências com realização audiovisual enquanto 

entrei e saí de salas de aula em escolas públicas e ONGs. Matriculado na segunda turma da 

história do curso, fui à escola com a pouca bagagem articulada dentro do campo recém-

registrado e aos poucos percebia que os caminhos potentes eram os ainda pouco trilhados. 

Assim preferi explorar possibilidades outras que apenas replicar o já sistematizado dentro de 

nosso próprio curso.  Criei com crianças e jovens vídeos como uma releitura de “Three 

Transitions” (1973) de Peter Campus, animações abstratas5, brincamos com múltiplas telas6, 

sonhamos com o chroma key7, visitamos o cinema soviético8, exploramos os tipos de vídeo 

que fazem sucesso no YouTube9, fui convidado a me retirar10 de uma disciplina, fiz 

performances em disciplinas de Filosofia e Psicologia11, fui avisado por traficantes do 

Complexo da Maré de que os estudantes não poderiam fotografar pela janela12, trabalhei em 

dois filmes de longa-metragem13, apresentei programas de TV14, construí com colegas um 

festival de filmes experimentais e ruins15. Penso que muito aconteceu e que muitas vezes os 

educadores do ensino superior não tinham ideia do que nos acontecia. Há uma cisão na 

universidade entre conhecimento sistematizado e experiência e muitas vezes a última é 

5 Disponível em: https://vimeo.com/124714326 acessado a 23 de maio de 2017 às 12h54.
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EGwEL1PROTc acessado a 23 de maio de 2017 às 12h56.
7 Disponível em: https://vimeo.com/125636036 acessado a 23 de maio de 2017 às 12h56.
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d0ytYwXvnN0 acessado a 23 de maio de 2017 às 12h57.
9 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCraOxqLYpd3emZq_xvNtStA acessado a 23 de maio de 
2017 às 12h58.
10 Em uma disciplina sobre montagem fomos convidados a fazer autorretratos e também convidados a nos retirar 
da disciplina após a apresentação do produto. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SGdLF1o_gug 
acessado em 23 de maio de 2017 às 13h00.
11 Dentro da disciplina de Filosofia Política IV desenvolvi uma performance como avaliação final. Ela consiste 
na constante escrita da palavra “conceito” sobre a lousa, enquanto é energicamente apagada com socos feitos 
com o apagador.
12 Durante um ano fui o educador das oficinas de audiovisual oferecidas no projeto Maré Sem Fronteiras para 
crianças de 8 a 14 anos. As oficinas eram oferecidas na sede da REDES e nossa sala de aula ficava no segundo 
andar do prédio. Em uma atividade de fotografia os jovens foram convidados a fotografar pela janela, algo que 
foi reprimido imediatamente por alguém que estava de vigia pelo bairro. Estas oficinas ocorreram entre 2014 e 
2015, momento em que a Maré estava ocupada pelo exército brasileiro. 
13 Fui roteirista e segundo assistente de direção em “A Fera na Selva” (2017, Globo Filmes) e montador e 
primeiro assistente de direção em “Cartografia das Ondas” (2018, Heloisa Machado).
14 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCgcSutC2P3LoKuAFumZ8Z5w acessado a 23 de maio 
de 2017 às 13h04. 
15 Trata-se do Festival de Chorume, noticiado por diversos veículos de comunicação no RJ, ES e SP. 
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cultura/festival-de-chorume-na-uff acessado a 23 de maio de 2017 às 
13h05. 
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esquecida, o que abre brechas para discursos falaciosos sobre os cursos de ciências humanas e 

a universidade pública brasileira.

Penso que a universidade contribui de certa forma para esse silenciamento. Se TCC é 

o resultado de todo este caminho de vida por uma graduação, é problemática a cisão que a 

academia propõe sobre suas possibilidades, dividindo-as em duas: ou você faz um canto de 

experiência16, ou você faz uma monografia17. Curiosamente, boa parte do século XX viveu a 

crítica à divisão entre sentir e pensar, sobre a compartimentação dos saberes, sobre o híbrido e 

o trans (SANTOS, 1998). Vivo mais uma vez esta questão ao ser continuamente questionado 

sobre fazer um ou o outro, como se o processo de conhecimento fosse algo maquínico, frio e 

estéril, desapegado da vida, ainda mais nas ciências humanas.  Penso que há importância em 

apresentar estas duas vertentes aos estudantes de graduação, afinal, precisamos saber sobre 

esta própria discussão, só não podemos operar uma cisão eterna entre os dois. Isto seria a 

construção de limites para a construção do conhecimento. O desafio é tocar o universal a 

partir do particular, não em atitude autoritária e de pretensa hegemonia, mas como uma 

recordação de um dos tantos caminhos possíveis para a trilha. 

Este meu trabalho de conclusão de curso é, portanto, um híbrido, na medida em que 

busco trabalhar um tema em específico, a educação audiovisual experimental18, mas penso que 

a única forma de fazê-la soar como a vejo envolve a permeabilidade com a minha experiência. 

Assim fiz um mapa, uma representação de diversos caminhos e talvez seja preciso 

compreendê-lo em sua multidimensionalidade para se abrir aos sentidos que ele proporciona. 

Migliorin (2015) chama a atenção ao que Tournier escreve sobre isso:

Estranha prevenção essa que valoriza cegamente a profundidade à custa da superfície 

e que faz com que “superficial” signifique não “de vasta dimensão”, mas, sim, “de 

pouca profundidade”, enquanto “profundo” significa, pelo contrário, “de grande 

profundidade” e não “de fraca superfície (TOURNIER apud MIGLIORIN, 2015, p. 

150).

Chamando os capítulos por caminhos, no primeiro escrevo à procura de uma metáfora 

sobre o sistema educativo através de sentidos encontrados na literatura, nas ciências e no 

16 É Martin Jay (2008) quem apresenta a noção de canto de experiência a partir da obra “Cantos de Inocência e 
Cantos de Experiência” de William Blake.
17 O próprio site do Departamento de Cinema e Vídeo da UFF trata desta divisão: 
http://www.cinevi.uff.br/images/docs/licenciatura/monografia/Regulamento%20TCC%20Licenciatura.pdf 
acessado a 23 de maio de 2017 às 13h08.
18 Abordo a educação audiovisual e não o cinema-educação por explorar um campo ampliado da imagem em 
movimento e do som.
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cinema. Tentando narrar sobre ser sujeito a um experimento que é uma graduação pioneira 

dentro de estruturas consolidadas como a Universidade Pública, o Cinema, o Audiovisual e a 

Escola, escolhi o início pela metáfora por ela estabelecer um lugar genérico onde a 

identificação e a alteridade permitam a aproximação com uma experiência heterotópica. 

Afinal, somos estrangeiros aos campos da Educação e do Cinema – filhos transdisciplinares, 

mas bastardos, o que nos impõe uma experiência imperativa que é única: vocês não apenas 

serão professores de cinema, mas serão formados para isso. Nas narrativas busco por palavras 

e modos de expressão para comunicar o que senti e pensei em quatro anos de graduação. 

Quase pelo mesmo período passei por práticas educativas em escolas e ONGs. É um capítulo 

que se pretende poético e diverso e envolve as formas como sinto os ambientes, personagens, 

trajetórias e possibilidades da educação audiovisual através de uma metáfora. 

No segundo caminho parto para uma reflexão sobre os sentidos dos conceitos de 

experiência e de experimental. Na busca do TCC, o primeiro caminho que encontrei em 

direção ao experimental foi o texto de Jorge Larrosa, um espanhol historiador da pedagogia 

que relata o quanto seus textos ecoam através de cursos de diferentes linguagens artísticas – 

curiosamente encontrei seu texto na bibliografia de uma disciplina da graduação em Artes da 

UFF. Com surpresa, ele observa como escrevendo sobre a experiência na educação impactou 

processos criativos. Em “Tremores” (LARROSA, 2016b), ele diferencia as acepções 

racionalista e empirista da experiência do sentido que ele próprio pretende ecoar, além de 

relatar que pouco se escreveu sobre a experiência e seu saber. A função deste capítulo é 

diferenciar os sentidos que uma mesma palavra pode soar para buscar e tentar garantir que da 

maneira como vivo a educação ela soe de forma específica: dentre tantos sentidos, como um 

que seja análogo ao conceito de experimental nas Artes. 

No terceiro caminho busco relacionar estes sentidos da experiência com diferentes 

caminhos que propunham que o cinema e o audiovisual chegassem até a escola. Assim, busco 

posicionar este TCC-mapa num outro maior que contempla um possível grande campo: a 

educação audiovisual que possui rizomas no Brasil desde o início do século XX.

Walter Benjamin (apud NORTON, 2013) escreveu sobre como a modernidade nega 

nossa experiência, sobre como nossos corpos são bombardeados pela informação e assim 

deixamos de perceber o que nos afeta. Ainda, a personagem John de “A Fera na Selva” 

(JAMES, 2011) é entendido como um emblema da modernidade ao representar como uma 

pessoa que espera por um grande acontecimento pode deixar de perceber a própria vida. Todo 

este TCC é então uma busca por fundamentar e poder me perguntar: o quê me aconteceu? 

Mas talvez a resposta a esta pergunta seja muito grande para este texto.
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Por onde andei

       Não vejo nas palavras um único sentido, vejo a diversidade com que elas representam, 

expressam, traduzem as mesmas coisas, seres, fenômenos, elementos. Por isso me importa a 

vida de quem escreve19. O texto é um fragmento de uma imensidão de acontecimentos, uma 

compressão de espaço, tempo e vida: um mapa. Quem traça o mapa é envolvido por um sopro 

de vida que busca na materialização simbólica a sua significação. Para construir este TCC-

mapa tive que atravessar outros trajetos. Como cheguei aqui? Pretendo nas próximas linhas 

desenhar um pouco sobre quais caminhos trilhei e, portanto, a quais paisagens tive acesso, 

pontos que se relacionam diretamente com as formas como vejo a Educação, o Experimental e 

suas potencialidades. 

Antes de ser estudante da licenciatura em Cinema e Audiovisual da UFF, fui por três 

anos matriculado no bacharelado em Ciências Econômicas da UFSCar. Minha primeira 

experiência no ensino superior não foi das mais calmas. Pela metade do curso, dei-me conta 

do quanto a grade do curso e o corpo docente representavam uma visão monolítica da 

sociedade. Percebi o quanto a proposta do curso envolvia uma instrumentalização técnica e 

não a formação do ser em sua totalidade. Ainda, o princípio que dominava o curso, o da 

economia neoclássica, permeado pelo racionalismo e positivismo, é uma concepção que 

trabalha a construção do conhecimento a partir da simplificação da realidade, através de 

modelos, o que sempre me pareceu catalisar discussões rasas e estreitas que pendiam para a 

classe social dos que pareciam envolvidos no diálogo - quase nunca a classe popular.

Nesta primeira e inconclusa graduação, meu grande respiro envolveu a pesquisa de 

iniciação científica que culminou em "O mercado sexual masculino em Sorocaba"20, projeto 

financiado pelo CNPq e orientado pelo NEPAIDS-USP21 nas figuras de Vera Paiva e Marcos 

Garcia. Tal pesquisa me levou até a Associação Pode Crer22, onde atuei como assistente 

19 “Vários filósofos buscam dizer que são a fim de falar e ser ouvido. Assim fez Isócrates, que faz um elogio a si 
e com isto até ganhou a Olimpíada (havia uma modalidade de quem discursava melhor em público, oralmente. 
Isócrates era gago e escreveu sobre si, uma novidade na época – o uso da escrita – e ainda mais uma escrita de 
si). Este sofista, contemporâneo de Platão, defende a doxa, a opinião que seus ouvintes terão de si, em seu texto 
Panegyricus exalta a empeiria, a experiência, o kairós. Também vários outros filósofos fazem o mesmo: 
Agostinho inventa a confissão, estilo literário depois copiado por Rousseau. Nietzsche em seu Ecce Homo (Eis o 
homem) também diz quem é ele ‘prevendo que dentro em pouco devo dirigir-me à humanidade com a mais séria 
exigência que jamais lhe foi colocada, parece-me indispensável dizer quem sou. Na verdade já deveria sabê-lo, 
pois não deixei de 'dar testemunho' de mim’” [informação verbal].
20 Disponível em: https://www.academia.edu/5445230/O_mercado_de_mich%C3%AAs_em_Sorocaba acessado 
a 23 de maio de 2017 às 13h14. 
21 Site oficial do NEPAIDS: 
http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3545&Itemid=298&lang=en 
acessado a 23 de maio de 2017 às 13h14.
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administrativo e agente redutor de danos. Em retrospecto, percebo que a Pode Crer muito 

contribuiu a minha formação e que de alguma forma me levou a abandonar a Economia e a 

ingressar e atravessar a Licenciatura em Audiovisual. Eis o por quê.

A Associação Pode Crer é uma ONG criada pela psicóloga Marta Meireles e a 

infectologista  Vilma Carmona que objetiva o acolhimento e a reinserção social de pessoas em 

situações de vulnerabilidades sociais, principalmente em situação de rua, prostituição e uso 

abusivo de substâncias toxicodependentes. Sua metodologia envolve duas linhas: o tratamento 

comunitário23 e a redução de danos24, metodologias da saúde pública que buscam outras 

lógicas para lidar com os resultados da marginalização e que muito devem à medicina da 

família. A Pode Crer tem dois principais lugares de atuação: as ruas e seu centro drop in e 

tanto pela pesquisa, quanto pelas funções que assumi na ONG, frequentei os dois ambientes 

de trabalho onde conheci diferentes adeptos da organização. Estas pessoas frequentemente 

sofriam a violência institucional e caracterizam o que Dermeval Saviani (2007) chama de 

marginalizados do sistema educativo. Eram pessoas em situações de vida extremamente 

delicadas e que, talvez por isso, sofriam uma dose extra de repressão da sociedade e de seus 

aparelhos físicos e ideológicos. Estas pessoas estavam em algum lugar entre dois pontos do 

tratamento: ou elas estavam em extremo risco de morte e insegurança ou estavam reinseridos 

na metodologia como educadores-pares, ou seja, como contratados da própria organização 

para atuar junto aos primeiros. 

Por suas metodologias, a Pode Crer entende a dependência química em relação ao 

desamparo, desemprego e desafeto e então ela busca tratar as pessoas através da escuta, do 

incentivo à organização pessoal e orientação psicológica e de direitos humanos. Isto fica 

muito evidente em seu centro drop in, um espaço onde qualquer pessoa pode passar o dia. 

22 Site oficial da Associação Pode Crer: http://podecrer.org.br/ acessado a 23 de maio de 2017 às 13h15. 
23 O tratamento comunitário “O  Tratamento  Comunitário  é  entendido  como  um  conjunto  de  ações, 
instrumentos   e   práticas   organizados   em   um   processo,   cujo   objetivo   é promover  a  melhoria  das  
condições  de  vida  das  pessoas  que  abusam  de drogas  e  vivem  em  uma  situação  de  exclusão  social  
grave (...) propõe que o trabalho seja desenvolvido dentro da comunidade onde o indivíduo vive, não  o  
retirando  do  ambiente  em  que  ele  se  desenvolveu, mas  promovendo  ações  que  melhorem  este  ambiente,  
modificando,  com diferentes  graus  de  intensidade,  as  redes  de  relacionamento  deste  indivíduo com  os  
demais  membros  da  comunidade,  onde  institucionalizar  o  paciente não  é  necessário.  Esse  trabalho  é  
desenvolvido  em  parceria  com  a  própria comunidade, junto com ela e por meio dela” (MILANESE, p. 29).
24 “No Brasil a primeira experiência em redução de danos, ocorreu em 1989, na cidade de Santos, com a 
distribuição de seringas estéreis entre usuários de drogas injetáveis com o objetivo de conter a disseminação do 
HIV/AIDS, e desde então em muitos estados brasileiros tem sido desenvolvidas ações nesta perspectiva, sejam 
por instituições públicas ou por organizações da sociedade civil, e com apoio, sobretudo das diretrizes do 
Ministério da Saúde, por meio dos Programas Nacionais de DST/AIDS, Hepatites Virais e Saúde Mental. Estas 
ações também se ampliaram para diferentes drogas e diferentes formas de uso de drogas, saindo do foco do 
usuário de droga injetável.” Disponível em: <http://edelei.org/pag/reducao-danos> acessado a 23 de maio de 
2017 às 13h22. 
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Porém, para permanecer lá é preciso contribuir para o funcionamento da casa, o que envolve a 

limpeza e a organização do espaço, além de programar atividades culturais, de aprendizagem 

e serviços de saúde. O diferencial desta metodologia de centro de acolhimento consiste em 

certa vertente anarco-democrata que propõe que tudo seja decidido em coletividade por 

assembleias. Assim, às segundas-feiras elas eram realizadas onde era acertado o que ocorreria 

no espaço durante a semana, quem seria responsável por o quê, como seriam resolvidos os 

conflitos etc. Na assembleia entravam em acordo estudantes de economia, psicólogos, 

médicos, usuários de crack dispostos a repensar a vida, pessoas com síndromes crônicas, 

profissionais do sexo, arte-educadores, familiares etc. Tal metodologia se diferencia das 

outras que se propõem a trabalhar a assistência social, que muitas vezes submetem as pessoas 

às violências físicas e simbólicas - muitas vezes da religião -, lidam com o enclausuramento 

social e que se assentam na moralidade em detrimento da ética e do pensamento reflexivo. Por 

seguir um caminho de liberdade para lidar com as consequências da falsa liberdade capitalista, 

a Associação Pode Crer me ensinou processos educativos e de relação humana que eu nunca 

tinha vivenciado.

Após trabalhar por dois anos na iniciação científica e na Pode Crer, decidi participar 

da criação de um coletivo cultural junto a colegas artistas. Ocupamos um imóvel no centro de 

Sorocaba-SP e passamos a viver sob princípios auto-organizados. Chegamos a morar em 

cerca de 20 pessoas em um centro cultural espontâneo que buscava o estudo e o aprendizado 

de diferentes técnicas de diferentes linguagens artísticas. Foi uma segunda experiência radical 

sobre relações humanas e métodos coletivos de vida. 

Decidi abandonar a graduação em Economia após estas duas experiências que me 

apresentaram outras formas de vida, de relações humanas e de aprendizagem. Alimentei a 

vontade de estudar em alguma licenciatura onde pudesse buscar caminhos que seguissem 

estas experiências tão radicais e via a arte como possibilidade de afeto. Assim encontrei a 

licenciatura em Cinema e Audiovisual, curso que me representava o quanto eu acreditava em 

processos educativos diferenciados dos já instalados institucionalmente.

1 UMA METÁFORA EM CURSO

Meio a meio o rio ri
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Por entre as árvores da vida

O rio riu, ri

Por sob a risca da canoa

O rio viu, vi

O que ninguém jamais ouviu

Ouvi, ouvi, ouvi

A voz das águas

(A terceira margem do rio - Caetano Veloso)

Escrevo sobre este caminho consciente da inescapável indeterminação da metáfora 

(BLACK apud FOSSILE, 2008, p. 8). Trata-se de uma condição que converte o escrito em 

uma situação precária de possível distanciamento, em uma linguagem que não se fundamenta 

universal, uma travessia delicada por um desfiladeiro, onde qualquer piso em falso distancia o 

leitor do sentido preferido. Apesar disto, uma metáfora me serviu de apoio para a 

identificação de possibilidades para a reflexão e prática, além de comunicar a minha 

experiência, portanto, talvez seja um bom caminho para começar esta trilha.

Antoni Colom me dá mais certeza por esta escolha em “A (des)construção do 

conhecimento pedagógico” (2004) quando fala sobre a narratividade inerente ao processo de 

conhecimento. A ele, “nossa percepção se torna narração quando queremos que seja 

participada, e a narração, imanentemente, se torna metáfora da realidade comunicada” 

(COLOM, 2004, p. 9). 

Dieysa Fossile (2008) diz que para Aristóteles a metáfora é uma mera transposição de 

um nome, que não acrescenta conhecimento. 

“Se a metáfora é a substituição de termos, então a informação fornecida  pela  metáfora  é  
nula;  logo,  a  metáfora  tem  apenas  valor  ornamental  e  decorativo [dando]  (...) cor ao  
discurso  [e]  uma  vestimenta à  expressão  nua  do  pensamento” (RICOEUR apud 
FOSSILE, 2008, p. 4-6). 

Para além dessa acepção clássica, Fossile (ibid.) apresenta outras definições para a 

metáfora, entre elas a de Richards, que a define como “um comércio de pensamentos, ou seja, 

uma transação entre contextos” (ibid., p. 6) e a de Black onde ela não é vista “como um  

mecanismo  puramente  linguístico,  ele  tenta  mostrar  que  a  metáfora  é  um  modo  

diferente de  organizar  a  realidade,  sendo,  portanto,  um processo cognitivo” (ibid., p. 7).

Donna Haraway escreve em seu “Manifesto Ciborgue – ciência, tecnologia e 

feminismo-socialista no final do século XX” (2009) sobre criar um mito político que seja 

capaz de abarcar a experiência humana contemporânea e que seja de acordo com seus 
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pressupostos feministas, socialistas e materialistas. Ao adotar a blasfêmia e a ironia, ela 

resgata a figura oitentista da ciborgue e a discute a partir da interação humana-máquina que 

caracteriza o início deste século, aproximando a ser humana da ciborgue e nos declarando 

enquanto tal. Haraway cita a importância de construir tal mito dentro de uma estratégia de 

libertação da consciência da oprimida, pois a liberdade “depende da construção da 

consciência da opressão, depende de sua imaginativa apreensão e, portanto, da consciência e 

da apreensão da possibilidade” (HARAWAY, 2009, p. 37). Utilizarei a metáfora portanto para 

transcrever minha experiência em termos passíveis ao mesmo tempo de entendimento, 

sensação e afeto. 

O termo que me serviu como metáfora é o da navegação, o de atravessar as águas. 

Cheguei a ele nas viagens etimológicas propostas por Larrosa (2016a, 2016b) e Jay (2009) 

que extraem da experiência a viagem, o perigo, o pirata. Ao recuperar esse imaginário 

presente nos Romances de Formação, vi-me apegado ao conceito de curso, palavra que vem 

do latim “cursus” e é traduzido por corrida, de “currere”, correr. Assim, está intimamente 

associada à ideia de movimento, de transformação, uma “extensão percorrida pela massa 

líquida” 25. É uma palavra mais associada aos rios e fontes, sendo que nos oceanos é utilizada 

a palavra corrente, que não deixa de ser algo que liga dois pontos, delimita um espaço, 

corporifica o movimento. Por este caminho vinculei o curso enquanto processo educativo à 

experiência e sua formação. A partir disso exercitei a busca por significados. Porém aqui o rio 

não é entendido em sua unidimensionalidade, mas em sua característica rizomática 

(DELEUZE e GUATTARI, 1995) onde tanto peixes nadam contra a corrente quanto o próprio 

rio é entendido em todas as suas interconexões, seja às nuvens do céus ou à permeabilidade da 

terra. 

Assim que assumi a importância desta metáfora, uma enorme quantidade de 

referências sobre o navegar me surgiram no dia-a-dia: músicas, filmes, livros, expressões 

cotidianas pipocavam. De diferentes lados fui bombardeado com referências que cabiam 

dentro do curso desta metáfora26 enquanto atravessava de barca pela baía de Guanabara. Eis a 

amplitude de sentidos que me abarcaram.

1.1 A amplitude de uma metáfora

25 Definição encontrada no Dicio - dicionário online de língua portuguesa. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/cursos/> acessado a 21 de maio de 2017 às 13h10.
26 Para as músicas, por exemplo, elaborei uma playlist disponível em: 
<http://www.deezer.com/playlist/3012535866> acessado a 21 de maio de 2017 às 13h13.
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O curso indica o trajeto das águas de um rio e o processo sequencial de aprendizagem 

organizado por profissionais. Pontuo a presença dos educadores, pois nunca ouvi sobre cursos 

organizados para si mesmo – até um processo de estudo, auto-orientado, não recebe desta 

denominação. É célebre a colocação de Heráclito que indica que não se atravessa o mesmo rio 

duas vezes: a pessoa e as águas mudaram. Lya Luft diz na orelha de seu livro “O tempo é um 

rio que corre” (2014) que “tudo passa nessas águas que fluem, transformam e fazem crescer”. 

Através da relação entre água e líquido, ainda há os escritos de Zygmund Bauman que 

transformam o conceito em adjetivo para tratar da pós-modernidade da forma que ele prefere.

“Os líquidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, 
transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados; diferentemente 
dos sólidos não são facilmente contidos – contornam outros obstáculos, dissolvem outros 
e invadem ou inundam seu caminho. Do encontro com os sólidos emergem intactos, 
enquanto os sólidos que encontraram, se permanecem sólidos, são alterados – ficam 
molhados ou encharcados. A extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa à 
ideia de ‘leveza’. Há líquidos que, centímetro cúbico por centímetro cúbico, são mais 
pesados que muitos sólidos, mas ainda assim tendemos a vê-los como mais leves, menos 
‘pesados’ que qualquer sólido. Associamos ‘leveza’ ou ‘ausência de peso’ à mobilidade e 
à inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, com maior 
facilidade e rapidez nos movemos” (BAUMAN, 2001, p. 8).

Enquanto símbolo, o rio e o oceano estão presentes na pluralidade da cultura. Entre os 

gregos os rios eram divinizados e “representados por velhos barbudos, com longos cabelos 

(...) tendo um remo e uma urna, ou chifres de touro, para expressar sua força fecundante” 

(JULIEN, 1993, p. 414), enquanto entre os chineses está presente na metáfora da evolução, 

quando a figura mítica Da Yu (ibid.) representa o aprendizado do povo chinês sobre controlar 

as enchentes. A travessia de um rio envolve a superação de obstáculos: seguir a corrente que 

deságua representa a indiferenciação e o nirvana, enquanto o caminho contrário é o retorno à 

fonte divina (ibid.); há ainda o rio dos infernos, percurso que finda nas dores, horrores e 

esquecimentos (ibid.). 

Em “Julieta” (ALMODÓVAR, 2016) a personagem-título se apaixona por um 

pescador, Xoan. Em uma briga de casal, Xoan parte para as águas turbulentas de uma 

tempestade, que o mata. Tal acontecimento leva Julieta e a sua filha por caminhos que as 

afastaram uma da outra. Em retrospecto, logo após Julieta conhecer Xoan, ela dá uma aula 

universitária sobre mitologia grega e conceitua Ulisses como um herói marítimo. Ulisses é um 

herói que naufraga e chega a uma ilha onde é tentado por Calipso a ter eternas juventude e 

vida. Ulisses recusa a oferta e lança-se ao mar e seus diversos perigos. Julieta cita que Ulisses 

desejava o mar, o perigo e a aventura – o mesmo caminho que a filha de Julieta escolherá 

desbravar para se afastar da mãe.
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Silva (2013) problematiza a presença do rio na literatura de Milton Hatoum, que vale 

da ambientação amazônica para evocar as profundezas da memória do rio. A imersão nas 

águas se torna a própria busca por uma identidade baseada em lembranças. Enfim, a travessia 

por meios aquáticos é uma metáfora plenamente difundida pelas artes.

“Os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Na superfície são muito 
vivazes e claros, mas nas profundezas são tranqüilos e escuros como os sofrimentos dos 
homens. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios: a eternidade. Sim, rio é 
uma palavra mágica para conjugar a eternidade” (ROSA apud. SILVA, p. 116).

Valdir Volpato (2015) analisa a metáfora da navegação no pensamento de Michel 

Foucault. Dentre os muitos usos do termo feitos pelo francês está a chamada “nau dos 

loucos”, abordado em sua tese de doutorado onde “o tema da navegação é tratado pelo autor 

pelo ângulo  da  arqueologia:  Foucault  interessa-se  pelo  tema  a partir  do jogo  presente  na  

constituição  de  determinado  saber,   interessa-se  pela  sensibilidade  da renascença  em  

relação  ao  louco” (ibid., p. 30). Volpato indica que essa discussão de Foucault ocorre pela 

presença do navio dentro do imaginário da Renascença europeia, época das navegações e 

então o fato de que os considerados loucos eram entregues aos marinheiros e assim passavam 

a viver pelos mares.

Ainda nessa época de navegações, atravessar o oceano era uma oportunidade para os 

marginalizados e deserdados. 

“Na realidade, as colônias americanas serviam tanto como área de desova quanto como 
área de fuga, um local de esquecimento. No tempo em que era permitido enforcar 
alguém em Londres na ‘árvore tripla’ de Tyburn pelo roubo de onze pence, as Américas 
se tornaram um símbolo de clemência, de segundas chances. Mas as condições de 
transporte eram tais que, para alguns, era mais fácil pular do tronco desnudo e bailar no 
ar até a dança acabar. Era como eles chamavam: transporte – por cinco anos, por uma 
década, para sempre. Essa era a sentença” (GAIMAN, 2016, p. 102).

De todo o mundo se arriscou rumo a um território considerado de ninguém a partir de 

um lugar onde tudo fora perdido. 

“Eles navegaram pelo mar verde se guiando pelas estrelas e pela costa, e quando a costa 
era só uma lembrança e o céu noturno ficou coberto e escuro, se orientaram pela fé e 
soltaram ao Pai de Todos para que os conduzisse em segurança até a terra firme” (ibid., 
p. 79).

A navegação é utilizada até quando se pensa no estatuto da própria razão perante a 

mudança de paradigmas. Quanto à experiência do pensamento num mundo dominado pela 
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tecnociência, “é como se estivéssemos em um barco desconhecido, de onde vemos um mundo 

sem a nitidez suficiente para que o espírito pudesse resumir sua experiência” (NOVAES, 

2009, p. 8). 

 Bowen (2004) chama a atenção de que “canalizar” é um termo utilizado com 

frequência quando se trata de como jovens em situações de vulnerabilidade social podem 

continuar seus estudos – ainda mais quando a questão social é questão racial. Para muitos, ele 

diz, esta canalização não é uma descida suave por um rio, mas um trajeto com extrema 

turbulência. Bowen compara o acesso de estudantes negras e negros ao ensino superior ao 

relato que Mark Twain trouxe em “Vida no Mississipi” (TWAIN apud BOWEN, 2004) 

enquanto piloto fluvial num E.U.A. segregado pré-Guerra Civil.

“Quando os pilotos das barcaças do Mississipi navegavam ‘de um ponto a outro na rosa-
dos-ventos’ - apenas até a próxima curva que conseguiam enxergar -, era preciso 
conhecerem cada profundidade, cada banco de areia traiçoeiro, cada tronco submerso ou 
outro obstáculo oculto nas águas do rio. Além disso, como os barcos navegavam 
durante a noite, na maré alta e na baixa, a jusante e a montante, esses pilotos tinham que 
conhecer as características do rio em todas as situações imagináveis e em qualquer que 
fosse o rumo tomado. Embora só pudessem escolher o rumo pelo que viam à sua frente, 
eles tinham que compreender como o trecho que estavam navegando num dado 
momentos se encaixava na forma de um rio de quase dois mil quilômetros”. (BOWEN, 
2004, p. 10)

Ainda, a navegação virou sinônimo de imergir nas redes da internet pela infinitude dos 

conteúdos postados por todo o mundo. Ou seja, o rio faz parte do imaginário sobre mudança, 

ideia que acompanha as próprias transformações humanas e que é aplicada até a inovações 

tecnológicas. Pois então, naveguemos. 

1.2 A diversidade de trajetos, seres e relações. 

O meu desejo é aplicar esta metáfora da navegação à chamada Educação Audiovisual, 

termo que será problematizado no segundo caminho deste texto. Assim, veremos qual 

paisagem se desenhará a partir desta descida rio abaixo. 

Voltando à ideia de Heráclito, se o curso é dinâmico, há um componente de variedade 

nas águas: às vezes garoas alimentaram o fluxo da corrente, às vezes tempestades, às vezes 

córregos e esgotos. Há encontros entre rios e o próprio rastro geográfico sofre variações, 

embora a tudo se imponha o deságue ao oceano ou a evaporação. Não só o curso é dinâmico 
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como os usos que fazem deste rio, o que é explicitado na noção territorialidade, entendida 

enquanto uma tempo-espacialidade referida à ocupação de espaços que envolvem códigos 

dinâmicos inscritos nos corpos e comportamentos (PERLONGHER, 2008, p. 159).

Nos rios da educação audiovisual há diferentes nascentes e pontos de embarque. 

Temos no Brasil escolas livres que funcionam dentro e fora de espaços da educação básica; 

escolas técnicas que às vezes funcionam acopladas às escolas de ensino médio; escolas de 

ensino superior; acesso a cursos online e livros advindos dos quatro cantos do planeta; 

mostras, festivais e cineclubes que funcionam em inimagináveis ambientes e em diferentes 

formas; salas de cinema públicas e privadas; vídeo-locadoras em decadência; lojas oficiais, 

sebos e camelôs que vendem cópias em diferentes tipos de mídia; cinematecas e museus; 

canais de televisão; sites e redes sociais que hospedam vídeos ou compartilham links para 

downloads ilegais ou ainda vendem legalmente o acesso a determinadas obras; projeções na 

superfície de construções urbanas; instalações em plena rua; além de o produto audiovisual 

estar presente em boa parte das escolas, não importe a disciplina. Ainda, o Rio de Janeiro teve 

uma biblioteca chamada Biblioteca-Parque que possuía cabines com televisores, Blu-Rays e 

DVDs onde os usuários podiam assistir gratuitamente a alguma cópia do acervo daquela 

organização. Cabe pontuar que em um país como o Brasil, onde cerca de 10% das cidades 

brasileiras possuem salas de cinema27, boa parte dos primeiros contatos de jovens com 

produtos audiovisuais ocorre na escola, seja através de projeções recreativas ou de filmes 

utilizadas em meio aos diferentes cursos. 

Como cada gota d’água, cada tripulante que atravessa o curso possui um trajeto a sua 

costa. Cada navegante passou por alguma destas nascentes citadas acima e, embora o caminho 

passado não defina o navegante, ele dá pistas dentro de sua memória sobre seus processos 

identitários, seus comportamentos. O deslocamento físico não se expressa per se, porquê cada 

pessoa sentiu e percebeu o trajeto de um ponto de vista restrito, embora único e fundamental. 

Duas pessoas não percebem um filme totalmente da mesma forma e o mesmo se aplica à vida, 

ao universo e tudo mais. 

As relações que motivam os navegantes a continuarem pelos rios também são das mais 

diversas. Bergala (2008) fala sobre como o cinema o salvou:

“O cinema entrou na minha vida, em meio a uma infância triste e angustiada, como algo 
que eu soube muito cedo que seria minha tábua de salvação. Nada nem ninguém o 
designou para mim, eu não o compartilhava com ninguém (nem adulto nem criança da 

27 Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,so-10-das-cidades-brasileiras-tem-cinema-e-
menos-de-um-quarto-possui-teatro,10000004766> acessado a 23 de maio de 2017 às 13h32.
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minha idade), mas me agarrava a ele como a uma boia de salvação - mesmo tendo o 
sentimento de não possuir nenhuma das chaves que poderiam dar acesso a esse universo 
que eu tinha escolhido, provavelmente por ser o mais distante das minhas condições de 
existência e o mais inacessível.” (BERGALA, 2008, p. 14). 

Cada embarcação é construída de uma forma. Baxandall em seu “Padrões de Intenção” 

(2006) traz a análise histórico-materialista aos objetos da cultura. A partir de vestígios 

genéticos da obra e do contexto histórico de sua produção, o historiador chega a perguntas 

básicas que passam a revelar a intenção do autor em lidar com a encomenda aceita. Assim, 

cada objeto é construído a partir de dilemas encontrados no processo de produção, sejam eles 

de ordem institucional, subjetiva ou de recursos influenciados pela História e pela Geografia. 

Cada barco é construído de uma forma, disposto a atender a necessidade de atravessar um 

curso. Alguns são feitos para curtas distâncias enquanto outros assumem aspectos de navios 

ou porta-aviões, dispostos a enfrentar ataques humanos, animais e de outros fenômenos da 

vida. Porém, como ocorreu celebramente com Santos Dumont, a intenção do autor muitas 

vezes não se conforma ao uso do artefato e pode ocorrer um uso indevido que leve o barco a 

não atender às necessidades do curso e dos viajantes. Da mesma forma que tentam atravessar 

o rio à nado, à canoa ou dentro de uma baleia, o barco também serve de palco para o 

entretenimento da classe média brasileira no cruzeiro turístico em “Pacific” (Marcelo Pedroso, 

2008), um espaço tão amplo e segmentado que funciona como um labirinto. O barco também 

serve para demonstrar a impossibilidade do amor em “Titanic” (James Cameron, 1998), onde 

um imenso grupo social é desvelado por um romance que leva ao naufrágio incondicional do 

amor. Em “Encouraçado Potenkin” (Sergei Eisenstein, 1925) é o conflito social presente em 

uma embarcação que leva uma nação a retomar o leme da política.  Ainda, é a embarcação 

precária que serve para fugir do contra-ataque selvagem de povos originários americanos na 

guerra da colonização em “River of no Return” (Otto Preminger, 1954). 

O barco possui um grupo de guias que são tão diversos quanto os marinheiros de 

primeira viagem. Os guias já atravessaram por algum curso um momento antes e muitos 

tentam esconder as próprias condições de errância. Os guias podem forçar a mirada do 

explorador, indicando os pontos merecedores de atenção e deixando evidente o que não deve 

ser visto; podem permanecer sentados ao lado dos companheiros de viagem, contemplando o 

contemplar dos colegas e emitindo vibrações a partir dos que vibram; podem dirigir o barco 

ou compartilhar o leme; podem fugir pelas matas sem deixar uma trilha de pão; podem dar a 

isca ou aprender novas formas de pescar com os novos viajantes; podem até jogar alguém ao 

mar e observar os que sabem nadar, os que sabem se afogar ou até perceber que alguns já 
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eram água; membros do grupo podem escolher desembarcar em qualquer ponto do trajeto e 

cabe ao guia se distanciar em alta velocidade ou comprar um bote que às vezes leve a um 

reencontro com o desembarcado. Um guia lida com sua singularidade em meio à tamanha 

diversidade do grupo que ele conduz. 

Nas águas da educação em cinema e audiovisual temos alguns tipos de guias: o 

primeiro envolve quem já trabalhou com audiovisual em qualquer instância, da pesquisa à 

realização – o que já é algo extremamente diverso, dada a quantidade de tipos de profissionais 

que trabalham com audiovisual – e o segundo envolve educadores que já trabalharam com 

qualquer área do saber – outra imensidão. 

Multiplicando por dois estes dois tipos, aproximando à arte-educação, Cayo Honorato 

(2014) escreve sobre o artista-educador e o artista-professor. O primeiro é o educador que 

entende a prática educativa associada ao próprio criar. Educar é sua atividade artística 

associada aos outros fazeres e linguagens que habitam sua arte. Já o artista-professor opera 

uma cisão entre estas esferas. Tal ponto tem uma problemática específica dentro deste campo: 

muitos dos processos educativos em Audiovisual estão submetidos a editais e empresas 

fomentadoras, o que impõe que o produto do processo tenha características do que é 

produzido pelo mercado. Tal exigência não condiz com processos educativos introdutórios e 

experimentais, o que força o educador a interferir em demasia na produção da obra. Esse tipo 

de projeto, inclusive, traz um peso grande à exibição deste produto, o que pode confundir todo 

este processo educativo que sofreu o peso do diretor-professor. Porém, penso que esta 

discussão não pode levar à uma deslegitimação do educador que cria com seus educandos, 

mas leva a uma reflexão sobre o educador que dirige seus educando.

Infelizmente, o Educador que lida com Cinema e Audiovisual se insere numa política 

perversa, na medida em que sua polivalência28 é dada. O Cinema foi chamado de Arte Total 

por integrar as diferentes práticas artísticas e conhecimentos científicos, das Ciências 

Humanas às Naturais. Assim, o educador audiovisual se desdobra por diferentes áreas que 

estão comportadas dentro dos Cinemas e Audiovisuais, principalmente às funções 

especializadas da indústria com base em Hollywood, funções que estão vinculadas às mais 

diversas áreas do saber. Dentre uma ampla gama exemplifico: da fotografia, por exemplo, o 

educador trabalha conteúdos da física, da biologia e da química para além das próprias artes 

visuais e ciências da computação; da direção de atores aborda as artes corporais: as técnicas 

28 A polivalência é discutida nos âmbitos do ensino de arte e dos anos iniciais do ensino fundamental, sendo 
criticada no primeiro por caracterizar “uma colagem amorfa de diferentes sistemas semióticos” (BARBOSA 
apud SALOMÉ, 2010, p. 2156), obrigando educadores a lidarem com linguagens artísticas que não compõem 
sua formação superior. 
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dramáticas e performáticas, o canto; da narratologia trabalha a redação, a entrevista, o 

discurso etc. O audiovisual é transdisciplinar e se relaciona com qualquer conhecimento 

associado à imagem, à palavra e ao som. 

Porém, apesar de toda esta diversidade, durante a minha formação percebi que 

algumas funções se sobressaíram e foram constantes à todos os processos em que fui 

educador: cabe ao educador audiovisual os principais papéis da curadoria e, dado o estado 

atual dos espaços educativos, da produção. 

Ao atentar aos aspectos das recepções em relação aos produtos audiovisuais, o guia 

deste barco se torna curador na medida em que escolhe que tipo de produções levar para a sala 

de aula e em quais momentos. Ainda, cabe ao educador decidir por abrir esta curadoria e 

permitir decisões coletivas sobre o quê ver e ouvir. 

Já em relação à produção, percebo que sempre me coube selecionar a forma de 

trabalhar a prática audiovisual na Escola. Embora generalizando a partir de minha própria 

experiência, concluo então que cabe ao educador audiovisual decidir como se dará a 

organização dos educandos enquanto coletivos criadores: mesmo que o aspecto central seja a 

liberdade de organização e atividade. O Educador-Produtor propõe e acompanha o processo 

de realização audiovisual. Muitas vezes esta proposição vem acompanhada de buscar acesso a 

equipamentos, buscar autorizações para atividades específicas, controlar o tempo de gravação, 

lidar com o material gravado, amenizar conflitos em set de filmagem dentre outras inúmeras 

funções. O educador audiovisual é múltiplo, assim, não só pela singularidade da pessoa que 

veste esta camisa, mas por ela vir acompanhada de muitas funções que são exigidas para a sua 

entrada nos colégios e processos educativos. 

Há, então, uma diversidade intrínseca aos rios, seus códigos e entre seus navegantes e 

embarcações. Os rios são múltiplos e também o são os pontos de embarque, a flora, a fauna e 

os trajetos anteriores. No oceano do Cinema e do Audiovisual, múltiplas são as relações 

formativas possíveis aos seus cursos. 
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2 DA EXPERIÊNCIA AO EXPERIMENTAL. 

Assumindo a pluralidade das possibilidades de atravessar um curso, o conceito de 

Experimental me surgiu como uma boia e permitiu que desenvolvesse minha pesquisa dentro 

das práticas educativas em Cinema e Audiovisual. O Experimental sempre me significou o 

múltiplo e o infinito e esta boia me indicava a possibilidade de não naufragar na maré do 

ordinário. Porém, o termo experimental possui múltiplas acepções e uma diferenciação dos 

seus sentidos me ajudou a achar caminhos.

O Experimental é um conceito que se liga de muitas formas às teorias advindas dos 

mais diversos Campos e, em meio às traduções, ele se desdobra em outras palavras potentes 

como Experiência e Experimento. Um trio peculiar e estranho compostos de adjetivo, 

substantivo e verbo conjugado no singular masculino presente nas ciências naturais e humanas 

nas mais diversas formas. Em um número considerável delas, o Trio aborda Conhecimento e 

Educação, onde surgem então enquanto conceito-chave para a diferenciação entre concepções 
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e práticas. Num primeiro momento, portanto, encontrei algumas destas formas da experiência, 

de onde me vali da tradução em espanhol da obra de Martin Jay: “Cantos de experiencia – 

variaciones modernas sobre un tema universal29” (2009), uma genealogia deste conteito. 

Jay (2009) indica um recorte que abarca escritos ingleses, franceses, alemães e 

américo-estadunidenses, obras da chamada modernidade ocidental, embora ele mesmo 

indique ideias orientais, americanas e latino-americanas sobre a experiência. Nesta obra, Jay 

fala de algumas perspectivas que perseguiram a experiência: epistemológica, religiosa, 

estética, política e histórica. Assim uma diversidade imensa de sentidos surge em meio às 

diferentes sistematizações que o próprio conceito já sofreu, uma pluralidade de acepções que 

se misturam, se tocam e se negam.

Penso que me foi de extremo aprendizado passear pelas concepções, principalmente 

pelo esforço de esmiuçá-las e de lidar com a distância imposta por um livro de comentários 

como o de Jay.

Começando pelo discurso epistemológico com base em René Descartes, Jay (ibid.) diz 

que no Racionalismo há a dualidade entre corpo e mente e mesmo uma subordinação a favor 

da última. Assim, toda a experiência sensível surge como enganosa, tornando o conhecimento 

possível apenas através da mente (DESCARTES apud FERREIRA, 2011, p. 150). Jay 

também encaixa Francis Bacon nesta corrente, para quem a experiência é entendida enquanto 

experimento, um encontro planejado com o mundo ao invés de uma errância aleatória, como 

era em Michel de Montaigne. Jay (2009) diz que Bacon defenderá a razão indutiva que, 

através da delimitação do espaço de investigação, busca gerar condições para que a mente 

faça seu trabalho. 

Jay (2009) pontua algumas consequências de encarar a experiência como o método 

científico cartesiano. Uma delas é seu desprezo pelo erro, na medida em que o não 

comprovado é descartado e não é considerado como parte da experiência, “pero esto significa 

que por su propria naturaleza la experiencia cancela en sí misma su propria historia”30 

(GADAMER apud JAY, 2009, p. 47). Outra consequência envolve o desprezo pelos sentidos 

corporais e a busca por instrumentos objetivos de pesquisa que, contraditoriamente, estão 

associados à visão através do microscópio e do telescópio. A experiência, então, ocorre 

através da observação do experimento controlado e contribui para uma ciência pretensamente 

29 Nossa tradução: Cantos de experiência: variações modernas sobre um tema universal.
30 Nossa tradução: Mas isto significa que por sua própria natureza, a experiência cancela em si mesma sua 
própria história. 
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objetiva. Tudo isso em prol da busca por leis fundamentais da Natureza, exatamente o que 

gerará uma reação como o ceticismo metodológico.

Tal discussão será questionada pelos filósofos do Empirismo e Idealismo, que buscam 

posicionar a experiência dentro da construção do conhecimento. Assim para os empiristas 

John Locke e David Hume a experiência soará como a única possibilidade que preenche a 

tábula rasa, no caso do primeiro e que constitui o imaginário e traz lições passadas da cultura, 

no caso do segundo. Abrão (1999) diz que Kant em seu Idealismo identifica a experiência 

como o início, mas não a origem do conhecimento, o qual é possível através de um 

encadeamento da sensibilidade, da intuição e do entendimento: a intuição nos traz múltiplas 

representações da sensibilidade através do espaço e do tempo, o que é chamado de objeto 

indeterminado; o entendimento é a capacidade de síntese dessa multiplicidade, síntese que 

gerará o conceito.

 
“Em outras palavras, não é a experiência que torna possível os conceitos a que 
correspondem os objetos da física. Ao contrário, são os conceitos (puros do 
entendimento) que tornam possível toda a experiência. Propriamente falando, 
‘experiência’ não se refere à sensação causada quando a sensibilidade é afetada por um 
objeto, mas àquilo que se torna possível pelo entendimento, que é, por isso, seu autor.” 
(ABRÃO, 1999, p. 314).

Jay (2008) aponta que a discussão da experiência metodológica gerará contra-

discursos que proclamam que a ciência reduziu ao nada uma dimensão fundamental da vida 

humana. Assim ele indica o surgimento das discussões sobre a experiência religiosa e a 

experiência estética, que trarão o espírito e o corpo de volta para o debate, corpo que havia 

sido considerado fonte de enganação por Platão. 

Do lado estético, Kant propôs a Revolução Copernicana na Teoria do Conhecimento, 

onde “se admitaban los objetos no por lo que eran en sí mismos, sino por lo que podían 

producir en sus espectadores31” (ibid., p. 170). O conhecimentos seria guiado pelo fenômeno 

e não pelo nômeno. Jay apresenta que aqui surge a concepção de experiência estética em Kant 

e que um de seus esforços foi o de diferenciar esta experiência de outras que o indivíduo 

possuía na relação entre o eu e o mundo. Assim Jay fala da experiência agradável e da 

experiência “con la cuestión del bien32”, às quais a experiência estética se diferencia por 

possuir a característica de ser desinteressada, aspecto que permite o sentimento de deleite. “En 

suma, el placer producido por la belleza es desinteresado porque somos indiferentes ao 

31 Nossa tradução: Admitiam-se os objetos não por o que eram em si mesmos, mas por o que eles podem 
produzir em seus espectadores.
32 Nossa tradução: A experiência com a questão do Bom.
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objeto real, que en sí mismo no es un objeto del deseo sensual directo33” (ibid., p. 170). Assim 

o espectador passivo surge em Kant, onde “el acto de escuchar, leer o contemplar en cuanto 

experiencia estética no se actualiza ninguna intención posesiva o práctica34” (ibid. p. 173), 

em um momento em que as obras passam a serem valorizadas não por sua finalidade dentro 

das instituições, mas dentro do programa kantiano de desinteresse e deleite.

Outro ponto que Jay (ibid.) considera importante em Kant é sua proposição de 

superação do gosto individual através da criação de comunidades intersubjetivas, presente na 

Terceira Crítica de Kant, a que trata do juízo estético. Nesta obra, Kant tenta mitigar a brecha 

entre os juízos cognitivo e moral, o que se configura numa tentativa de entender a beleza 

como símbolo da moral e de trazer a experiência estética para a própria vida. Tal discussão foi 

apropriada pelas Artes e Jay (ibid.) aponta o quanto flâneurs, boêmios e vanguardistas 

levaram às últimas consequências a vontade por sentir e experienciar o mundo, a vontade de 

transformar o lugar comum através da estética.  

“Despojada por completo de su ‘imperativo enaltecedor’ (...) la experiencia estética 
podía, en efecto, acercarse peligrosamente al primer tipo de placer descrito en 
Crítica del juicio: una autoindulgencia hedonista carente de cualquier residuo de 
desinterés contemplativo o de reflexividad negativa. En rigor de verdad, es posible 
interpretar que los excesos libertinos de escritores del siglo XVIII como (...) el 
marqués de Sade ya rebelaban el potencial de perversión y degradación implícito de 
la tendencia epistemológica de priorizar la experiencia sensorial y en la valorización 
del placer hedonista en la Ilustración francesa35” (JAY, 2009, p. 180). 

Jay (ibid.) diz que em John Dewey a experiência estética contornará esta discussão 

sobre uma finalidade imoral ao sensualismo e a vestirá de fins democráticos. Ele está 

posicionado no paradigma Pragmatista, o que emerge com concepções de utilidade e 

aplicação cotidiana do pensamento e de uma visão holística da realidade. A experiência lhe 

emerge enquanto um tipo de relação entre os quais o organismo e o ambiente saem 

modificados. Não havendo a separação entre sujeito e objeto, a experiência estética aqui é:

“aquela à qual se atribui significado à relação, permitindo refletir sobre tal 
experiência. Por intermédio da experiência, o ser humano soluciona os problemas do 

33 Nossa tradução: Em suma, o prazer produzido pela beleza é desinteressado porque somos indiferentes ao 
objeto real, que em si mesmo não é um objeto do desejo sensual direto. 
34  Nossa tradução: O ato de escutar, ler ou contemplar enquanto experiência estética não contém nenhuma 
intenção possessiva ou prática.
35 Nossa tradução: Despojada por completo de seu “imperativo enaltecedor” (...) a experiência estética podia, em 
efeito, ser confundida com o primeiro tipo de prazer descrito na Crítica do Juízo: uma autoindulgência hedonista 
carente de qualquer resíduo de desinteresse contemplativo ou de reflexividade negativa. Em rigor de verdade, é 
possível interpretar que os excessos libertinos de escritores do século XVIII como (...) o marquês de Sade ha 
revelavam o potencial de perversão e degradação implícito na tendência epistemológica de priorizar a 
experiência sensorial e na valorização do prazer hedonista da Ilustração francesa”  
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cotidiano. Porém, não é possível prever todos os resultados nem ter garantias para o 
futuro. É possível aumentar a probabilidade de atingir o objetivo esperado por 
intermédio do acúmulo de experiências, mas não existe certeza absoluta em relação ao 
resultado esperado.” (DEWEY apud ANGERAMI, 2014, p. 30). 

Angerami (2014) chama a atenção para alguns aspectos da experiência em Dewey: 

contínua e cumulativa, ela parte de um impulso intencional, pode ser significativa quando 

vincula situações anteriores às aplicações em situações futuras e quando passa por tudo isto se 

torna completa, onde gera o pensamento reflexivo. Diferente de Kant, a experiência em 

Dewey não delimita o entendimento, mas ocorre quando este entendimento prévio é 

transformado pelo choque entre o organismo e o ambiente. Em Dewey a experiência é o único 

ponto possível para a investigação.

“A junção entre o novo e o velho não é uma simples composição de forças, mas uma 
recriação em que a impulsão atual ganha forma e solidez, enquanto o material antigo 
“armazenado” é literalmente ressuscitado, ganha vida e alma nova por ter de enfrentar 
uma nova situação” (DEWEY apud ANGERAMI, 2014, p. 31).

Assim a experiência estética ganha corpo entre a passividade e desinteresse do sujeito 

em Kant e os defensores da não supressão do interesse, o que permite a ação, cujos defensores 

mais radicais propõem “la transformación real de la sociedad en una obra de arte (...) [o] la 

transfiguración estética de lo ya existente36” (JAY, 2008, p. 193)

Sobre os sentidos da experiência na política, Jay identifica que para a direita 

conservadora a experiência era o salvaguardo do passado, o real repositório de verdadeiros 

aprendizados. Assim a classe dominante podia utilizar a própria manutenção no poder como 

um argumento contra as novas classes e movimentos que ganhavam representatividade.

“La experiencia se combinaba aqui con términos tales como ‘autoridad’, ‘vida’, 
‘historia’, ‘sentido comum’ y ‘habito’ para formar una suerte de defensa retórica 
contra lo que se consideraba la desemesurada arrogancia de la teoría política 
racionalista y los peligros devaneos de los metafísicos aprioristas, y contra las 
depredaciones de la racionalización modernizadora en el mundo exterior37” (JAY. 
2009, p. 214). 

Já para os marxistas britânicos, a experiência ganha uma grande força nos escritos de 

Raymond Williams e Edward Thompson. Jay (2009) apresenta que ambos partem de uma 

36 Nossa tradução: transformação total da sociedade em uma obra de arte (...) [ou] a transfiguração estética da já 
existente. 
37 Nossa tradução: A experiência se combinava aqui com termos tais como “autoridade”, “vida”, “história”, 
“sentido comum” e “hábito” para formar um tipo de defesa retórica contra o que se considerava a desmesurada 
arrogância da teoria política racionalista e os perigosos devaneios dos metafísicos aprioristas, e contra as 
depredações da racionalização modernizadora do mundo exterior”. 
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crítica da racionalidade instrumental e de uma concepção de experiência que não a reduz a 

uma função cognitiva. Ainda, pontuam a dimensão coletiva da experiência e negam a 

experiência sensorial crua dos empiristas. A partir das noções estruturalistas do Marxismo, 

ambos escrevem sobre uma experiência capaz de mediar a subjetividade dos indivíduos e as 

estruturas sociais que tencionam a vida a favor do Estado e do Capital. Assim, a experiência 

ganha uma dimensão instrumental ao permitir a construção de um processo histórico a partir 

dos oprimidos silenciados, resgatando memórias e modos de vida coletivos capazes de 

mobilizar o presente na luta de classes.

Por fim, Jay (ibid.) também apresenta as discussões sobre a experiência histórica, que 

irão desde a assunção de que a experiência do historiador o autoriza a falar da experiência do 

passado até a reivindicação do oposto, quando surgem discussões sobre o lugar de fala quanto 

ao privilégio do homem branco, cis e heterossexual, como a de Joan Scott. 

O próprio Jay concorda com a produtividade de destrinchar o conceito de experiência:

"La segregación de un contexto discursivo de otro permitió también que las cuestiones 

planteadas en cada uno de ellos emergiera con una precisión que hubiera sido mucho 

más difícil de lograr si nos limites fueran borrosos. Por ejemplo, los debates entre los 

epistemólogos empiristas e idealistas sobre la confiabilidad de la experiencia sensorial 

con respecto al mundo objetivo, externo, habrían sido aún más confusos de lo que era 

si, por ejemplo, se aceptaba la experiencia religiosa o la histórica como dimensiones de 

la misma "experiencia". Dar por sentada la escisión entre el sujeto cognoscente y el 

objeto conocido hizo posible comprender que el mundo natural estaba compuesto por 

entidades o procesos susceptibles de ser experimentados sólo en términos cognitivos y 

listos para la manipulación instrumental, permitiendo así el desarrollo de ese potencial 

experimental de la experiencia tan crítico para el método científico. De manera 

análoga, afirmar que el desinterés sensual era el principal criterio de la experiencia 

estética - la visión de cuerpos desnudos capaces de despertar la lujuria como desnudos 

castamente bellos - posibilitó la focalización en las propiedades formales que tanto 

contribuyeron al discurso de la estética. Igualmente valiosa fue la búsqueda de un 

modo de experiencia específicamente religioso, pues puso en primer plano aquellas 

dimensiones de la conducta piadosa que no eran subsumibles bajo sistemas morales o 

cognitivos de creencias ni se hallaban sometidas a los mismos criterios de confiabilidad 

que la sensación empírica38” (JAY, 2009, p. 310).

38 Nossa tradução: A segregação de um contexto discurso de outro permitiu emergir as questões levantadas em 
cada um deles com uma precisão que teria sido muito mais difícil de alcançar se os limites fossem borrados. Por 
exemplo, os debates entre epistemológicos empiristas e idealistas sobre a confiabilidade da experiência sensorial 
com respeito ao mundo objetivo, externo, teriam sido ainda mais confusos do que já eram se, por exemplo, 
aceitasse a experiência religiosa ou histórica como dimensões da mesma “experiência”. Dar por correta a 
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Martin Jay (2009) foi citado por Jorge Larrosa (2016b), quando o último indica que o 

saber sistematizado sobre a experiência é de extrema potência e relativamente pouco 

explorado. Larrosa (ibid.) percebe que pouco se falou sobre ela no Campo da Educação e que 

os poucos caminhos propostos foram deturpados. Isso o faz ver que o próprio espaço vazio é o 

que possui potencialidades, não o da mera ocupação, mas a de seguir caminhos que não nos 

são ditados nas mais diversas instituições, principalmente na Escola. 

Larrosa (ibid.) parte então de uma ideia negativa: ao olhar para os campos da 

educação, enxerga uma verdadeira saturação de discursos que tratam da pedagogia a partir de 

duas perspectivas: a dos pares ciência/técnica e crítica/prática. Através do contraste de 

frequência, ele justifica a necessidade de explorar um novo par, ao que diz ser mais 

existencial e estético: o par experiência/sentido. 

“Penso que, se a educação não quer estar a serviço do que existe, tem que se organizar 
em torno de uma categoria livre, não sistemática, não intencional, inassimilável, em 
torno de uma categoria, poderíamos dizer, que não possa ser apropriada por nenhuma 
lógica operativa ou funcional (...). Em qualquer caso, uma categoria que tem a ver 
com o não-saber, com o não-poder, com o não-querer” (LARROSA, 2016b, p. 12). 

No mesmo livro, Larrosa apresenta diferentes traduções da palavra experiência e seus 

significados em diferentes culturas: “o que nos passa”, “o que nos acontece”, “o que nos 

chega”, “o que nos está acontecendo”. Ele conclui que a experiência é um mistério. A 

experiência nos acontece, ele diz, e nos toca e atravessa de formas únicas e quando cai em 

mãos especiais é tornada canto, melodia capaz de tocar e tremer outras experiências, “cantos 

de viajantes e de exploradores, desses que vão sempre mais além do conhecido” (LARROSA, 

2016b, p. 10).

Em “Tremores” (2016b), ele realiza uma colagem onde abarca diferentes usos da 

palavra em diferentes tipos de textos, de onde tira pistas do quê a experiência é – uma 

interrupção em Peter Handke, algo de selvagem em Georges Bataille; do quê a destrói – a 

maré de informações ainda em Benjamin, o excesso de opiniões, a falta de tempo, o excesso 

clivagem entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido fez possível compreender que o mundo natural estava 
composto por entidades ou processos suscetíveis de serem experimentados apenas em termos cognitivos e 
prontos para a manipulação instrumental, permitindo assim o desenvolvimento desse potencial experimental da 
experiência tão crítico para o método científico. De maneira análoga, afirmar que o desinteresse sensual era o 
principal critério da experiência estética - a visão de corpos nus capazes de despertar a luxúria como corpos nus 
castamente belos. - possibilitou a focalização das propriedades formais que tanto contribuíram ao discurso da 
estética. Igualmente valiosa foi a busca de um modo de experiência especificamente religioso, pois colocou em 
primeiro plano aquelas dimensões da conduta piedosa que não eram submissas aos sistemas morais ou cognitivos 
de crenças nem estavam submetidas aos mesmos critérios de confiabilidade que a sensação empírica. 
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de trabalho; quem é seu sujeito – um território de passagem, um lugar de chegada, um espaço 

de acontecimento, um sujeito ex-posto; o quê ela ensina – uma dimensão de travessia e de 

perigo. Larrosa encontra essa colagem resumida em escritos de Martin Heidegger no seguinte 

trecho:

“[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; que 
se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em ‘fazer uma 
experiência’, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, ‘fazer’ 
significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente,  aceitar, à 
medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, 
deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos 
a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro 
ou no transcurso do tempo” (HEIDEGGER, 1987, p. 143 apud LARROSA, 2016b, p. 
27).

Apesar da reivindicação de Larrosa, a experiência foi um conceito trabalhado no 

campo pedagógico latino e brasileiro dentro do movimento chamado Escola Nova, que aqui 

ganhou expressão junto às reformas empreendidas por Getúlio Vargas em prol de uma 

modernidade. Tal movimento tem sua pedra fundamental em “O manifesto dos pioneiros da 

educação nova” (AZEVEDO, 2006), onde um grupo de 25 educadores reivindicam que o 

sistema educacional brasileiro “falta de espírito filosófico e científico, na resolução dos  

problemas da administração escolar” (ibid., p. 188), onde se posicionam contra o que chamam 

de “empirismo grosseiro, que tem presidido ao estudo dos problemas pedagógicos” (ibid., p. 

188). O Manifesto acima citado aponta que falta ao educador brasileiro uma Cultura Geral, 

que lhe permitiria uma visão global da educação dentro da sociedade, capaz de transformar a 

escola que deixaria de “permanecer, entre nós, isolada do ambiente, como uma instituição 

enquistada no meio social, sem meios de influir sobre ele” (ibid., p. 189).

Reivindicadas principalmente a partir do pensamento Pragmático, a Escola Nova “se 

propõe ao fim de servir não aos interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que 

se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio social” (ibid. p. 191) e que, 

portanto, pensa na universalização do ensino. É importante ressaltar que este movimento se 

posiciona contra a chamada Pedagogia Tradicional, conceito que abarca métodos diversos, 

embora certamente com resquícios do escolasticismo de origem jesuíta e o chamado 

herbathismo.

Para Dermeval Saviani (2007), a Escola Nova construiu uma proposição elitista da 

educação e precarizante da escola pública. Neste movimento, ao propor que as atenções se 

voltassem para o processo de aprendizagem, centrado no estudante em sua singularidade, na 

existência, na atividade, no sentimento, a Escola “teria que passar por uma sensível 
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reformulação” (SAVIANI, 2007, p. 9) que contaria com grupos menores de educandos por 

educador, reformas arquitetônicas e aquisições de equipamentos educativos. Sem estas 

reformas estruturantes, o processo educativo estaria comprometido. Assim, dada a 

manutenção e até compressão do investimento estatal na educação, a aplicação dos métodos 

da Escola Nova sob condições não-ideais implica a própria precarização da educação para a 

classe proletária, já que gera “o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a 

transmissão do conhecimento” (SAVIANI, 2007, p.10). Saviani ainda aponta que a Escola 

Nova representa um momento na Pedagogia da América Latina onde a preocupação com a 

educação abandona um patamar político para atingir o técnico-pedagógico, inclusive 

afastando a comunidade proletária em idade não-escolar deste ambiente.

     Tal proposição de Saviani está articulada dentro de seu pensar sobre como a Escola 

pode voltar a responder aos interesses proletários de transformação social. Assim, ele ataca a 

Escola Nova em seus aspectos elitistas para resgatar a importância do conhecimento 

sistematizado e o quanto a bagagem histórica é de fundamental importância para a luta de 

classes. Por fim, ele sintetiza a superação da dualidade “pedagogia tradicional versus escola 

nova” através de seu pensamento de “teoria da curvatura da vara”, encontrado em 

proposições:

“que estimularão a atividade e a iniciativa dos alunos sem abrir mão, porém, da 
iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas 
sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em 
conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento 
psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua 
ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos 
conteúdos cognitivos” (SAVIANI, 2007, p. 69).

     Assim Saviani (2007) contradiz indiretamente Larrosa (2016b) quando este diz que a 

experiência é um território não explorado na educação. Porém, cabe pontuar a surpresa do 

próprio Larrosa com o alcance que seu escrito teve dentro de diferentes processos educativos 

em Artes. Isso talvez tenha a ver com o quanto a experiência soe em seu trabalho como soa o 

experimental nas artes, ao invés de assumir a experiência científica como soa no Manifesto 

(Azevedo, 2006). Talvez esta seja uma ponte para a discussão do processo educativo, não 

colocando o experimental enquanto um termo salvador, mas enquanto algo que descreve uma 

característica inefável da própria vida. 

Nas Artes, o Experimental também é uma palavra de muitos sentidos. Ela geralmente 

é usada como gênero que apresenta um conjunto de obras que questiona procedimentos 

tradicionais relacionados às Belas Artes, o que coloca esta etiqueta em basicamente toda a 
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Arte Moderna. Experimental também é frequentemente associado ao conceito de avant-garde, 

o que indica uma prática além das disposições sociais vigentes. Jill Benett (2007) apresenta 

que o experimental se relaciona aos projetos que abordam a arte em relação às ciências e 

tecnologias. Ainda, o experimental aparece enquanto um elemento dinâmico que opera ou 

manifesta desejo por transformações institucionais, mesmo que seja através do abandono da 

instituição. David Brook (2007) vai um pouco além e diz que a arte é por definição 

experimental: “The sense that matters to us in understanding art is the sense in which 

experimenters do not know what it is that they are expecting their activity to produce”39 

(BROOK, 2007, p. 3)40. Aqui Brook distancia esta definição do experimental da ciência, por 

exemplo, onde já vimos que em Bacon o experimento é uma tentativa de controlar e alcançar 

os resultados previstos a priori. Brook então diz que o termo arte experimental é uma 

tautologia, na medida em que artistas não podem mesmo saber os resultados de suas 

atividades a priori. Assim dois sentidos do experimental se desenham: “the disorderly and 

accidental sense of “experimental” [in art] (...) and the more disciplined one in which 

purposeful actions with anticipated outcomes are performed [as usual in science]41” (ibid., p. 

4). Allan Kaprow mistura estes sentidos quando diz que a arte experimental é “testing or trial 

of a principle”42 (ibid., p. 19), o que indica um ponto de partida, um desejo ou uma razão 

inicial. 

Os dois sentidos de experimental de David Brook também foram aplicados na Escola. 

O segundo sentido, o que evoca experimentos que já sabemos seus resultados, fica evidente 

no uso que as Ciências Naturais deram ao experimental em suas práticas pedagógicas. 

Berenice Rosito (2008) indica a semelhança com que uma experiência é associada a uma 

atividade prática dentro do ensino de Ciências. Ela justifica que tal proposição é essencial 

para um bom ensino por permitir maior interação entre professor e alunos e que permite o 

ensino técnico laboratorial, o que torna o ensino diverso quando comparado ao ensino teórico, 

que em sua opinião também não deve ser desprezado.  É evidente que tal prática se alicerça na 

concepção Racionalista de experiência, onde a atividade prática entra como mera observação 

e reprodução do conhecimento sistematizado.

39 Nossa tradução: O senso que nos importa em entender a arte é no senso em que experimentadores não sabem o 
que é isso que eles estão esperando que suas atividades produzam. 
40 Esta noção de experimental entre em choque com a própria noção de experiência enquanto lições do passado 
que servem ao presente. Traz a noção da inocência em contraponto à experiência, como William Blake em 
“Canções da Inocência e Canções da Experiência”.
41 Nossa tradução: O desordeiro e acidental senso de experimental [nas artes] (...) e o mais disciplinado onde 
ações propositais com resultados antecipados são performados [como nas ciências].
42 Nossa tradução: Testar ou julgar um princípio. 
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Já o primeiro sentido do experimental em Peter Brook, o que fala do feliz inesperado, 

aparece em correntes da pedagogia conhecidas como alternativas43, embora estas correntes 

muitas vezes precisem se justificar em termos de objetos previstos para se instituírem nesta 

sociedade. Porém, em alguns casos o entendimento que fica é o de uma mistura entre estes 

dois experimentais como, por exemplo, o jornal noticiou sobre a inauguração de uma escola 

experimental no bairro da Rocinha, na capital do Rio de Janeiro. Chamado de Ginásio 

Experimental de Novas Tecnologias (GENTE) que ganha o conceito de experimental por aliar 

a ausência de turmas, séries e salas de aula com o uso de “novas tecnologias” e a 

independência do educando na escolha do que estudar44. O caráter dinâmico do projeto está 

em justamente numa segunda notícia45 do mesmo jornal, artigo que apresenta as mudanças 

sofridas pelo projeto nos dois anos que separam sua inauguração: dos dois grandes salões que 

recebiam os jovens, um deles já havia sido dividido em sete salas de aulas apelidadas de 

“laboratórios de aprendizagem”. Uma das contradições do GENTE é que ele é visto como um 

modelo a ser testado para ser aplicado a outras escolas, o que pode não reconhecer o potencial 

experimental de singularidade de tal projeto. 

Penso que é o experimental do “feliz inesperado” a expressão que dá conta das 

acepções de experiência trabalhadas por Larrosa e que ainda faz sentido tanto na perspectiva 

do trabalho educador, de um possível estado de currículo a ser abordado e do próprio processo 

criativo dos educandos dado o estado atual do debate pedagógico, cultural e artístico. Este me 

parece ser o único caminho capaz de suportar a diferença, característica que traz para as 

relações sociais a insegurança e que exige um certo despojamento para lidar com o 

imprevisto.

Durante a graduação busquei por formas de levar para as escolas o experimentar o 

cinema e o audiovisual, principalmente através do cinema experimental. Experimentar tinha o 

sentido de passar por proposições práticas que levassem os educandos a uma reflexão sobre o 

Cinema e sua relação com a sociedade. Na maior parte das vezes não propus que se 

experimentasse o método hollywoodiano de produção cinematográfica, onde a especialização 

de funções e o gênero fílmico possuem regras e cânones definidos e o processo fílmico é 

43 O curioso é que mesmo as propostas alternativas também se justificam enquanto meios de alcançar resultados 
específicos. Elas trazem a questão da pluralidade, mas também modelos de comportamento ideais que dizem 
possíveis de alcançar com as metodologias que propõem. São exemplos de pedagogias alternativas a Waldorf, a 
Montessoriana, a Escola do Porto. 
44  https://oglobo.globo.com/rio/rocinha-ganha-primeira-escola-experimental-7708001 acessado a 14 de junho de 
2017 às 17h20. 
45 http://blogs.oglobo.globo.com/antonio-gois/post/projeto-de-escola-publica-na-rocinha-teve-que-se-adaptar-
realidade-para-continuar-inovando.html acessado a 14 de junho de 2017 às 17h23. 
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organizado sequencialmente do roteiro à montagem. Buscava o experimentar através do 

experimental, onde assim tentava fugir de modelos pré-estabelecidos de cinema que exigem 

uma estrutura técnica e econômica que na maior parte das vezes não possuíamos nas escolas. 

A ausência de uma estrutura canonizada não é, porém, o principal motivo com quê 

vejo a potência do experimental. O Experimental apresenta proposições que fogem do que é 

feito pelo mercado do entretenimento em geral. Ao lidar muitas vezes com obras que estão 

ausentes do gosto criado pelo educando a partir de seu contato com as grandes mídias, o filme 

experimental pode apresentar discussões que não perpassam por obras que já participam tão 

fortemente da constituição da identidade dos educandos – o que curiosamente é mal-visto por 

educadores. 

Porém o experimental não nos diz respeito apenas ao método do educador ou à forma 

de organização do espaço – o que resumo enquanto Performances e Instalações escolares –, 

mas também no próprio conteúdo e objetos de estudo que, neste caso, envolve o Cinema e o 

Audiovisual. Durante toda a graduação me assolou a questão do fetiche em relação ao Cinema 

e à Indústria Cultural (em suas vertentes também mais alternativas ou cult). Em um primeiro 

momento encontrei em produções como as de John Waters, Bruce LaBruce, Pier Paolo 

Pasolini e Alejandro Jodorowsky uma saída para as representações polidas e elogiosas da 

moral e cultura das instituições. Foram estes filmes marginais, ofensivos e explosivos que me 

indicavam a potência da imagem em movimento. Eu via o cinema como uma potência de 

terrorismo poético e aos poucos ideias como descolonização do imaginário46 me 

impulsionaram neste caminho. Destarte cada contexto, os filmes destes autores possuem uma 

camada de excesso – como as caricaturas de “Pink Flamingos” (John Waters, 1972); seja na 

explosão iconográfica blasfêmia – como no desenho de produção de “A Montanha Sagrada” 

(Alejandro Jodorowsky, 1973); na incorporação de grafismos com frases de políticos durante 

cenas de sexo explícito em “O Exército das Frutas” (Bruce LaBruce, 2004) ou na denúncia 

explícita da violência institucional durante o fascismo em “120 Dias de Sodoma” (Pier Paolo 

Pasolini, 1975), o quê estes diretores me indicavam era a possibilidade de transgredir padrões 

formais e de conteúdo e imprimir na imagem as contradições do Real. Aos poucos, apor 

descobrir interesses como o Cinema das vanguardas europeias, do Cinema Estrutural e a 

videoarte percebi que era o Cinema Experimental que me chamava a atenção. E que este era 

reconhecido exatamente por ser múltiplo.

46 A descolonização do imaginário é uma ideia presente nas teorias do cinema novo africano, onde se propunha a 
construir filmes que apresentassem uma subjetividade descolonizada para o próprio povo africano superando, 
assim, a condição de colonizado, discussão iniciada por Ngũgĩ wa Thiong'o (RIBEIRO, 2016). Disponível em: 
<https://rebeca.socine.org.br/1/article/viewFile/376/226> acessado a 26 de junho de 2017 às 14h15. 
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Durante a graduação busquei por formas de levar para as escolas o experimentar o 

cinema e o audiovisual, principalmente através do cinema experimental. Experimentar tinha o 

sentido de passar por proposições práticas que levassem os educandos a uma reflexão sobre o 

Cinema e sua relação com a sociedade. Na maior parte das vezes não propus que se 

experimentasse o método hollywoodiano de produção cinematográfica, onde a especialização 

de funções e o gênero fílmico possuem regras e cânones definidos e o processo fílmico é 

organizado sequencialmente do roteiro à montagem. Buscava o experimentar através do 

experimental, onde assim tentava fugir de modelos pré-estabelecidos de cinema que exigem 

uma estrutura técnica e econômica que na maior parte das vezes não possuíamos nas escolas. 

A ausência de uma estrutura canonizada não é porém o principal motivo com quê vejo 

a potência do experimental. O Experimental apresenta proposições que fogem do que é feito 

pelo mercado do entretenimento em geral. Ao lidar muitas vezes com obras que estão 

ausentes do gosto criado pelo educando a partir de seu contato com as grandes mídias, o filme 

experimental pode apresentar discussões que não perpassam por obras que já participam tão 

fortemente da constituição da identidade dos educandos – o que curiosamente é mal-visto por 

educadores. 

Na teoria cinematográfica, cinema experimental é considerado um gênero fílmico por 

escritores cognitivistas como David Bordwell e Kristin Thompson (2013). “Intencionalmente 

inconformista (...) alguns cineastas começaram a criar filmes que desafiam as noções 

ortodoxas do que um filme pode mostrar e como pode mostrar” (BORDWELL & 

THOMPSON, 2013, p. 556). Ainda de acordo com os escritores, no cinema experimental o 

cineasta pode se expressar de forma excêntrica em relação ao cinema mainstream ou ainda 

explorar possibilidade quanto ao meio cinematográfico. Para Bordwell e Thompson (ibid.) há 

três tipos de formas nos filmes experimentais: a forma narrativa, a abstrata e a associativa. 

Sobre a forma experimental narrativa, Bordwell e Thompson (ibid.) não falam muita coisa 

além de a exemplificar com o cenário expressionista de “A queda da casa de Usher” (James 

Sibley Watson Jr. & Melville Webber, 1928) e o falso-documentário “The Falls” (Peter 

Greenway, 1980), que indicam inovações e experimentos dentro de gêneros instituídos da 

forma narrativa clássica. Já sobre o abstrato é apresentado que nestes filmes há uma grande 

preocupação sobre “as qualidades pictóricas absolutas dos planos (...), nas cores, nas formas, 

nos tamanhos e nos movimentos da imagem (ibid., p. 559). Muitas vezes estes filmes lidam 

com imagens que deformam das características pictoriais renascentistas, apresentam pontos de 

vista pouco comuns dentro da representação imagética ou ainda buscam associar a imagem ao 

som de forma radical, dentre muitos outros experimentos. Sobre a forma experimental 
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associativa, eles falam de filmes que “se inspiram em uma série poética de transições que (...) 

sugere ideias e qualidades expressivas ao agrupar imagens que podem não ter nenhuma 

conexão imediata” (ibid., p. 569). Assim estes teóricos cognitivistas estadunidenses 

apresentam as possibilidades experimentais em termos de alterações nos procedimentos 

convencionais de filmes, sejam estes associados a forma narrativa, aos elementos pictóricos 

ou ainda à montagem.

Jean Mitry escreveu a “História del Cinema Experimental47” (1973), livro onde pontua 

filmes que padecem da classificação experimental. Mitry diz que essa abordagem só é 

possível ao ver o cinema enquanto arte, não enquanto indústria. Assim, o historiador faz um 

recorte em seu livro que abarca: o cinema de início do século XX que consolida a chamada 

linguagem clássica, as vanguardas europeias e seus desdobramentos por todo o século, a 

escola soviética, a escola documentarista, o cinema direto e o cinema underground. 

Experimental para Mitry é, então, o que foge do produzido pela indústria internacional a partir 

da consolidação da linguagem cinematográfica. 

Ainda, o experimental tocou o cinema de formas muito mais avassaladoras do que 

enquanto mero gênero fílmico. Principalmente a partir da invenção e popularização da 

tecnologia de vídeo, o cinema perderá o monopólio da imagem em movimento e passará a 

conviver primeiro com a televisão, com o vídeo caseiro e com o vídeo nos museus e depois 

também com o computador. Assim, apesar de o conceito de experimental estar presente em 

qualquer obra, enquanto marca do próprio, do singular, estando portanto presente em qualquer 

filme de comédia que inova num estrutura narrativa ou num filme de ficção científica que usa 

uma nova tecnologia de captura de movimento e rotoscopia, o conceito de experimental 

atravessou o cinema no seu chamado dispositivo.

“Há dispositivo desde que a relação entre elementos heterogêneos concorram para 
produzir no corpo social um certo efeito de subjetivação, seja ele de normalidade e de 
desvio, seja de territorialização e desterritorialização, seja de apaziguamento ou de 
intensidade. É assim que Foucault fala de dispositivos de poder  e de saber (...), Deleuze 
de dispositivo de produção de subjetividade (...) e Lyotard de dispositivos funcionais” 
(PARENTE, 2017, p. 26) .

Jean Baudry (1986) discutiu o dispositivo cinematográfico e o aparelho de base, o que 

André Parente chamará de forma-cinema. Estes são conceitos que apresentam a situação 

espectatorial no cinema: “o complexo de técnicas que define a representação no cinema, da 

filmagem à projeção” (XAVIER, 1986, p. 356). Parente problematiza esses dispositivos 

47 Nossa tradução: História do Cinema Experimental. 
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enquanto “conjuntos heterogêneos de discursos” (PARENTE, 2013, p. 21) compostos de 

linhas arquitetônicas, tecnológicas e discursivas. 

“Segundo Michel Foucault, um dispositivo possui três diferentes níveis. Em primeiro  
lugar,  o  dispositivo  é  um conjunto heterogêneo de discursos, formas arquitetônicas, 
proposições e estratégias de saber e de poder, disposições subjetivas e  inclinações  
culturais.  Em  segundo  lugar,  a natureza da conexão entre esses elementos 
heterogêneos. E finalmente, a formação discursiva resultante das conexões entre tais 
elementos. Essa perspectiva nos leva a compreender que  a  imagem  que  temos  do  
cinema  -  uma  sala  escura onde é projetado um filme que conta uma história e nos faz 
crer  que  estamos  diante  dos  próprios  fatos  –,  e  que chamamos de a Forma Cinema, 
é uma formação discursiva, uma  episteme,  que  faz  convergir  três  dimensões  em  
seu dispositivo: arquitetônica (a sala escura), tecnológica (sistema de captação e 
projeção da imagem) e discursiva (o modelo representativo hegemônico).
Forma Cinema é um modelo de representação nascido em torno de 1910 e que tem 
relação com uma série de experiências articuladas a um tipo de subjetividade que 
emerge no século XIX e pode ser detectada em várias manifestações estéticas como a 
pintura neoclássica, os dispositivos imagéticos – fantasmagorias, dioramas, panoramas, 
fotografia estereoscópica –, o romance de Balzac e de Dickens – com suas novas 
técnicas no delineamento dos personagens, das ações, do espaço e do tempo –, as 
passagens parisienses – predecessor dos shoppings atuais - o flaneur de Baudelaire, que 
se tornou o personagem por excelência das viagens imóveis” (PARENTE, 2008, p. 52-
53).

Adiciono aos conjuntos heterogêneos de discursos de Parente que o dispositivo opera 

em prol de uma chamada pedagogia corporal que é específica a cada uma das configurações 

do dispositivo audiovisual. Curiosamente a forma-cinema reproduz o corpo educado típico 

dos processos ditos opressores, onde o sujeito passivo abstrai da própria carne em prol da 

mente. O corpo então resta sentado e calado em prol do privilégio da vista e da audição que 

deve absorver um discurso instituído. A linha arquitetônica do dispositivo se enrijece em prol 

de uma configuração específica. Outra linha que não se abre à diversidade é a da 

representação, quando os filmes abordados na escola não fogem da estrutura narrativa 

aristotélica e do romance oitocentista.

Tal discussão acompanha o próprio surgimento de diversas manifestações audiovisuais 

que usaram diferentes configurações de aparelhos que não a da forma-cinema, obras que 

trarão discussões por sua simples diferença estrutural como a ausência da sala escura, o uso da 

tela vertical, de múltiplas telas ou o suporte de projeção, o pressuposto movimento do 

espectador durante a exibição, a interatividade etc. Natália Aly (2012) apresenta sete 

ramificações da forma-cinema, o que chama por cinematografia contemporânea. Assim ela 

apresenta o cinema expandido ou cinema sinestésico, o cinema expandido digitalmente, o 

cinema interativo, o cinema digital, o cinema quântico, o transcinema e o live cinema. Todos 

são experimentos artísticos que se utilizam da imagem em movimento. Além disso, temos 

outros dispositivos já citados como os que envolvem a televisão e sua vertente interativa, o 
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celular e seus mais diferentes aplicativos, além de óculos de realidade aumentada e 

videogames que utilizam a interação das mais diversas formas. Ou seja, há uma grande 

variedade de dispositivos audiovisuais. 

Baudry (1986) colocou as questões em termos ideológicos. A ele, a configuração da 

forma-cinema é um processo de transformação, processo onde a realidade objetiva sofre sua 

decomposição em planos e é restituída de sentido em outros termos. Esse processo de 

transformação pode vir acompanhado de um processo de dissimulação do trabalho efetuado, 

quando “o consumo do produto será evidentemente acompanhado de uma mais-valia 

ideológica” (ibid., p. 386), o que Baudry encontra no sujeito centrado ao mundo, referência ao 

Racionalismo e também ao próprio Copérnico.

Cabe então se perguntar se uma licenciatura em Cinema e Audiovisual deve se 

restringir à forma-cinema ou ampliar seu escopo em vistas de atender a própria gênese 

dinâmica do audiovisual e suas potências no ambiente escolar. Esta pergunta me tornou 

extremamente pertinente quando uma educadora me questionou sobre aplicar um projeto 

educativo sobre televisão em uma escola pública. Ela me disse que eu estudava Cinema e não 

Televisão. Portanto, deveria focar no objeto da minha graduação e deixar a TV para uma 

Licenciatura em Televisão. Eu discordo desta posição.

Cézar Migliorin (2015) pontuou que o dispositivo cinematográfico ao ir para a escola 

já sofre alterações ferrenhas, embora não pontue quais. O experimental nos mostra que 

existem outras configurações deste aparelho e que elas questionam o já cristalizado, 

apresentando outras formas de percepção que lidam com os sentidos que atravessam todo o 

corpo. Se a escola altera o dispositivo clássico, levar para o escola suas variações parece de 

extrema potência.

Ainda, o “feliz inesperado” traz uma dimensão da Arte que é de extrema importância 

para os processos educativos. Quando não temos um resultado esperado em mente, o que dá 

margem à opressão e imposição, temos a chance de nos abrirmos ao que a experiência única 

do educando pode nos trazer. Se o processo educativo lidar com modelos de produtos e de 

processos de trabalho, o educador certamente estará cristalizado numa forma ideológica 

específica e não aberto à diversidade e às contradições do real, que chegará queira o educador 

ou não. Neste sentido o experimental das artes se torna análogo à experiência segundo 

Larrosa:

“(...) posto que não se pode antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um 
objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o 
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desconhecido, para o que não se pode antecipar nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer’” 
(LARROSA, 2016b, p. 34). 

Através da experiência e do experimental chego então a duas conclusões. A primeira 

envolve aproximação como que Larrosa escreve. A ele, “é verdade que pensar a educação a 

partir da experiência a converte e, algo mais parecido com uma arte do que com uma técnica 

ou prática” (ibid., p. 12). Pensar a educação como uma arte experimental envolve então se 

abrir às especificidades de cada trabalho, reconhecendo a leviandade de métodos unificados 

para seu ensino. Em biologia, por exemplo, é pequena a quantidade de pesquisas científicas 

que ocorrem nas escolas através dos estudantes, o que não torna as atividades pedagógicas em 

biologia fontes de descobertas científicas e inovações tecnológicas. Ainda, a incorporacão de 

novas descobertas ao conteúdo escolar é lenta. Tal caso não se aplica ao Audiovisual, onde os 

discentes estão em contato constante com grande parte das inovações, o tempo todo são 

lançados filmes relevantes para os mais diversos conteúdos e a própria criação dos jovens 

envolve inovação e potencial reflexivo e artístico. Assim, o pensamento de Larrosa é 

facilmente traduzido para as reflexões sobre educação audiovisual, uma sorte que nem todos 

os campos de licenciaturas podem se vangloriar. 

A segunda envolve problematizar sobre qual é o objeto de estudo de uma Licenciatura 

em Cinema e Audiovisual e a nos questionar se uma discussão sobre o Cinema enquanto 

matriz do Audiovisual pesa a balança demais para certo lado, ainda mais se preferimos 

desconsiderar todas as variações de dispositivo que ocorreram antes da Forma-Cinema se 

cristalizar.

Para finalizar este capítulo, é próprio ao campo do Cinema se afastar das discussões 

sobre a hegemonia teórica da sala escura e até por isso André Parente propõe a generalização 

destes dispositivos em Cinemas (PARENTE, 2013), no plural, que não abandona o termo. 

Isso se faz por proteger o campo, alguns dizem. Assim vejo por toda parte os departamentos 

de Cinema afastados dos de Comunicação Social e Artes, que também possuem a imagem em 

movimento como objetos de estudo. É em busca da especificidade e da busca por recursos 

próprios esta distância, outros dizem. Porém, penso que é de imagens e sons que estamos 

falando no fim das contas e que não há conceito mais próprio para a diversidade e a diferença 

que o termo “audiovisual”. Eis o campo: o audiovisual. O cinema é uma área deste campo. 

Assim, ao pensarmos em termos de educação, temos a Educação Audiovisual, não uma mera 

interseção entre Cinema e Educação, mas entre muitas outras áreas, como pretendo apresentar 

no próximo capítulo. 
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3 A EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL

Reconhecer a Educação Audiovisual abre caminho para que o estudante da 

Licenciatura em Cinema e Audiovisual se depare com uma gama maior de experiências na 

interface audiovisual/educação. Poucos trabalhos foram escritos usando especificamente este 

termo48, sendo um espaço vazio, como diz Larrosa (2016b) sobre a experiência, e então possui 

esta qualidade de liberdade pela falta de ocupação. 

Para além do fato de que todo e qualquer saber escolar utiliza o audiovisual, reconheço 

três áreas que de dentro ou de fora da escola levaram as câmeras e trabalhos audiovisuais para 

dentro dela, sendo elas o Cinema, a Comunicação e a Arte. A seguir traço um leve mapa que é 

composto de outros mapas e que podem nos auxiliar a reconhecer práticas e experimentos.

3.1 Educação audiovisual e Cinema

48 Sérgio Alberto Rizzo Junior (2011) e Moira Toledo Cirello (2010) escreveram teses de doutorado utilizando 
este termo.
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O processo de realização cinematográfica e audiovisual atravessa a escola de três 

formas. A primeira envolve a produção de obras diretamente para as escolas ou para o 

processo educativo escolar ou não-escolar; a segunda envolve a justificativa de que toda e 

qualquer obra contribui para a educação de seu espectador – com o filme de documentário isto 

é mais fácil de reconhecer, embora aqui esta interpretação também seja aplicada aos filmes 

experimentais, ficcionais e animações – e a terceira forma envolve que a produção do filme 

ocorra na própria escola, envolvendo a comunidade escolar – e isso pode ser feito também de 

várias maneiras. 

A exibição de filmes em escolas atravessou todo o século XX, porém no Brasil o 

início destas atividades foi intensificado através do Estado. Em 1936 surgiu a primeira 

instituição nacional para o Cinema (Instituto Nacional de Cinema Educativo - INCE) 49, um 

estúdio cinematográfico destinado à produção de filmes chamados educativos, à distribuição 

destes filmes e à criação de estrutura de exibição em escolas (ROSA, 2008). Segundo Catelli 

(2005), por trás da fachada deste movimento, havia diferentes concepções do que seria 

educativo nestes filmes. 

“Na perspectiva autoritária do Estado Novo, podemos compreender o cinema educativo 
como um meio de controle das massas com o auxílio dos meios de comunicação. (...) 
Segundo o pensamento católico, o cinema poderia influenciar na difusão e consolidação 
dos princípios éticos e sociais (...) [e segundo os cineastas, críticos e produtores que 
criaram o INCE] serviriam para formar o povo brasileiro, o trabalhador nacional, o 
homem do campo, enfim, para contribuir no processo de organização nacional” (ibid., p. 
608).

 Em relação aos filmes que não são feitos diretamente para a Escola, é possível 

reconhecer ações estatais e privadas que têm buscado o contato com a comunidade escolar. É 

comum aos filmes realizados por edital público que uma das contrapartidas sociais do projeto 

seja a exibição em escolas; o Ministério da Cultura do Brasil possui um programa chamado 

Programadora Brasil, ação que busca distribuir filmes brasileiros gratuitamente em escolas e 

Pontos de Cultura; as próprias salas de cinema possuem projetos que negociam com escolas a 

ida de turmas até as salas de cinema50. Tal experiência de recepção remete aos cineclubes, que 

possuem sua importância na história do Cinema enquanto espaços independentes de educação 

cinematográfica.

49 Instituto inspirado no instituto italiano para o cinema (L'Unione Cinematografica Educativa - LUCE) que 
segundo Rosa (2008) também servia de agência de propaganda para o governo fascista de Benito Mussolini. 
50 O próprio Ministério da Cultura e as Secretarias de Educação estaduais também possuem seus próprios 
programas de distribuição de ingressos de cinema entre estudantes, como o Cinema Para Todos.
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O cinema e o vídeo atravessam a escola também através das atividades de oficina, ou 

seja, enquanto práticas de criação audiovisual. Porém, a perspectiva do profissional de 

Cinema muitas vezes abarcou a escola em projetos técnicos e profissionalizantes onde, menos 

que contribuir para um amplo processo educativo, a oficina de cinema pretendia apresentar 

regras de criação cinematográfica e de condutas de trabalho em sets de filmagem. 

Rizzo Junior (2011) apresenta uma produção teórica feita por Jan Marie Lambert 

Peters sob encomenda da UNESCO, um estudo para estabelecer diretrizes sobre a educação 

cinematográfica chamado “Teaching about the film51” (PETERS, 1961). 

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

 

 Aqui ainda cabem as proposições chamadas de Cinema-Educação (FRESQUET, 

2013), reivindicadas na segunda década dos anos 2000 no Brasil, ações que compreendem a 

reflexão sobre a potência dos filmes e da prática cinematográfica aliadas ao conceito de 

alteridades e aos direitos humanos, principalmente a partir das experiências de Alain Bergala 

com o sistema público francês (BERGALA, 2008). 

3.2 Educação audiovisual e Comunicação 

No Brasil, a densidade de produtos audiovisuais relacionados com a Escola aumentou 

com a criação das TVs. Maria Clara Angeiras (2015) relata que nos Estados Unidos as TVs 

educativas surgiram de duas formas: a TV Educativa e a Instructional TV, sendo esta última 

relacionada especificamente a “conteúdo estritamente didático, preparadas por faculdades ou 

escolas, visando a uma determinada audiência, e, muitas vezes, contando créditos” (BECKER 

apud ANGEIRAS, 2015, p. 49). Esta divisão em “tipos” de TV Educativa condiz com os dois 

tipos de filmes que o próprio INCE fazia: de um lado filmes “naturais” – que é como eles 

51 Nossa tradução: Ensinando sobre o filme.
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chamavam seus documentários – e ficções para a consolidação de identidade nacional e, de 

outro lado, filmes que documentavam e explicavam experimentos científicos e médicos. 

Assim, é possível mapear a produção audiovisual por TV e vídeo a partir destas duas 

categorias: obras que lidam diretamente com os conteúdos relacionados ao processo de 

escolarização básica e superior e obras com conteúdos de educação em geral. 

Durante o século XX inúmeras ações levaram estes produtos educativos para a sala de 

aula, como as telessalas instaladas no Maranhão52, quando o governo desse estado fechou 

acordo com a Fundação Roberto Marinho e onde os professores se dividiam entre as 

atividades de emissão e de orientação nas salas de recepção, a chamada teleducação53. Ainda, 

coleções de VHS eram vendidas como cursos à distância54. As grandes emissoras também 

fizeram seus próprios programas formativos de supletivo, como o famoso Telecurso 200055. 

Tal movimento se adensou com a criação da TV Escola em 1996 e do Canal Futura em 1997. 

Aqui outro tipo de obra também ganha espaço, a que envolve a documentação de trabalhos 

realizados em escolas. Um exemplar chileno deste subgênero é “100 Crianças Esperam por 

um Trem” (Ignácio Agüero, 1988), embora não seja um produto brasileiro de televisão.

Voltando à década de 1960, ocorrerá também uma entrada “crítica” nas escolas em 

torno das obras audiovisuais – no começo essa discussão envolvia explicitamente questões 

morais. Começado dentro de movimentos religiosos, houve um acalorado debate sobre os 

riscos que inicialmente os filmes exerceriam sobre a infância, questão que culminou num 

protocolo de censura à indústria cinematográfica estadunidense, por exemplo. Chamado de 

Código Hays, este código imputou que os filmes não poderiam exibir um casal sobre uma 

cama, por exemplo, e vigorou até 1964. 

Com o surgimento da TV e a decorrente domesticação dos produtos audiovisuais, tal 

movimento moral foi estendido também a esta nova mídia, ponto que colaborou para 

impulsionar a chamada Educação Midiática, que abordo aqui enquanto uma primeira relação 

entre Comunicação e Educação.

52 “A Metodologia Telessala™ foi elaborada para desenvolver o currículo do Telecurso e é utilizada em todos os 
projetos implementados pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com instituições públicas ou privadas. 
Aplicada desde 1995, ela é resultado de um conjunto de processos, métodos, procedimentos e materiais que têm 
suas raízes nas práticas desenvolvidas nas décadas de 1970 e 80 no Brasil, inspiradas em Dom Helder Câmara, 
Paulo Freire, Freinet, Piaget, Anísio Texeira e Darcy Ribeiro.” Disponível em: 
<http://educacao.globo.com/telecurso/noticia/2014/11/metodologia-telessala.html> Acessado a 19 de junho de 
2017 às 23h09. 
53 Terezinha Saraiva documenta que “Em 1995 foram atendidos 41.573 alunos, em 1.104 telessalas, na capital e 
em mais 32 municípios do Maranhão” (SARAIVA, 1996, p. 21).
54 Bruno Westermann (2010) reflete sobre cursos de música oferecidos em VHS.
55 Disponível em: <http://educacao.globo.com/telecurso/index-2.html> acessado a 22 de junho de 2017 às 17h10.
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Tais discussões levaram a uma institucionalização do conteúdo midiáticos, agora 

reivindicados dentro dos programas escolares56. Pautou-se na ideia de media literacy, onde 

“admitem que uma criança ou jovem que tenha acesso a informações sobre a mídia ficará 

imune a seus excessos, especialmente os que exercem efeitos psicológicos sob sua formação.” 

(SOARES, 2000, p. 18).

Impulsionada pela UNESCO no fim do século XX, a Educação Midiática parte de uma 

ideia de analfabetismo em relação às mídias e informação e, segundo manuais distribuídos 

pela própria Organização, busca formar professores para a “integração das mídias e da 

informação no discurso da sala de aula; conhecimento das mídias e da informação para 

discursos democráticos; avaliação das mídias e da informação e produção e uso das mídias e 

da informação” (WILSON et al, 2013, p. 23).

Dentre tantos outros nomes que recebeu, a Educação Midiática então é:

“constituída pelas reflexões em torno da relação entre os pólos vivos do processo de 
comunicação (relação entre os produtores, o processo produtivo e a recepção das 
mensagens), assim como, no campo pedagógico, pelos programas de formação de 
receptores autônomos e críticos frente aos meios” (SOARES, 2000, p. 22).

Vani Kenski (2008) atesta a hegemonia da Educação Midiática no Brasil ao relatar que 

em um estudo de estado da arte57 das pesquisas sobre Educação & Comunicação, chegou-se à 

seguinte reflexão sobre seus conteúdos:

“[Nas pesquisas] predominam estudos empíricos sobre mídias mais tradicionais, como a 
televisão e a mídia impressa (jornais e revistas, principalmente), tendo como foco as 
questões relativas às relações dos sujeitos com esses meios de comunicação; análises 
dos conteúdos veiculados e sobre o emprego de metodologias diferenciadas para uso 
desses suportes midiáticos em salas de aula (...) cobrando das mesmas a apresentação 
dos valores previstos nos currículos da educação escolar” (KENSKI, 2008, p. 647-8).

Essa visão sobre a educação e os meios de comunicação foi apropriada por 

movimentos sociais, o que chamo de uma segunda relação possível entre a educação e a 

comunicação: a Educação Popular/Agitação e Propaganda, que Moira (2010) até chamará de 

Educação Audiovisual Popular. 

Em um livro que transcreve uma conversa sobre Mídia, Paulo Freire reconhece a 

importância da comunicação dentro do conhecimento e, a partir da ideia de “escola paralela” 

56 O termo media literacy é amplamente utilizado pela comunidade internacional, como pode ser visto em 
JOLLS e WILSON. Disponível em: 
<http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=jmle> acessado a 22 de junho de 
2017 às 17h15.
57 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27287.pdf> acessado a 22 de junho de 2017 às 17h17.
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frisa o quanto se deve acessar os meios de comunicação dentro da escola regular. Embora hoje 

isto seja óbvio, a conversa saída de 1970 é reflexa de um tempo onde uma identidade nacional 

específica era reforçada por uma integração territorial via Embratel e Rede Globo e os 

movimentos sociais pautavam fortemente a questão do direito à comunicação. 

Concomitantemente a este avanço estatal, militar e privado, todo um projeto de educação 

midiática ganhou força na década de 1980, principalmente após o barateamento da tecnologia 

do vídeo. A partir de premissas da educação popular, diferentes movimentos sociais, 

educadores e comunicadores criaram muitas TVs, jornais e rádios comunitários, como pode 

ser lido em Peruzzo (2000). 

Algo que movia essas criações é explicitado pelo próprio pensamento de Paulo Freire:

 
“é impossível pensar o problema dos meios sem pensar a questão do poder. O que vale 

dizer, os meios de comunicação não são bons nem ruins em si mesmos. Servindo-se de 

técnicas, eles são o resultado do avanço tecnológico, são expressões da criatividade 

humana, da ciência desenvolvida” (FREIRE; GUIMARÃES, 2012) 58.

Era um momento em que os meios de comunicação eram usados no Brasil para 

reforçar uma massificação cultural. “O risco que você tem (...) é o de ficar manipulada pelos 

interesses de quem detém o poder sobre esse meio de comunicação” (FREIRE; 

GUIMARÃES, 2012) 59. As televisões, por exemplo, concentradas no sudeste, era a expressão 

de concepções muito específicas de expressão e comunicação e é exatamente contra o projeto 

de massificação cultural que as TVs comunitárias passaram a trabalhar diversidades dentro de 

escolas, bairros, hospitais etc.

Pautados nesta ideia anti-hegemônica, reforçou-se um campo da educação popular 

destinado a desmistificar a produção midiática hegemônica, assim como na Educação 

Midiática, mas agora através do fazer diverso. Era a produção descentralizada que atuava com 

a regionalização das identidades a partir de ideias que rompiam com a chamada 

unidirecionalidade dos meios de comunicação. Estes projetos em sua maioria ocorriam fora da 

escola e, portanto, assumiram um caráter informal em toda a sua potência, reivindicado auto-

representações de parcelas marginalizadas da sociedade.

Assim surgiram projetos de TV comunitária como a TV Pinel e a TV Maxambomba, 

“uma quer mudar a imagem da loucura e a outra reivindica uma existência digna na Baixada 

58 A edição utilizada é um e-book que, por suas próprias características de formato, não possuem numerações nas 
páginas. 
59 A edição utilizada é um e-book que, por suas próprias características de formato, não possuem numerações nas 
páginas. 
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[Fluminense], ambas querem o exercício pleno da cidadania” (MIRANDA, 2002, p. 266). 

Estes projetos comunitários permitiram que comunidades e membros da sociedade civil, 

participassem da construção, veiculação e recepção de obras de caráter informativo. Tratava-

se não mais de receber criticamente o produto midiático, mas de fabricar o próprio, algo que 

posteriormente a internet democratizou. 

Sobre o I Congresso Internacional de Educação e Comunicação, ocorrido em 1998, 

Ismair Soares pontua que “Segundo o pesquisador [Joseph Sagayaraj Devadoss], os debates 

ocorridos permitiram que, essencialmente, a Media Education deixasse de ser vista como um 

problema meramente educativo para transformar-se num problema de natureza cultural” 

(SOARES, 2000, p. 22).

Ao abandonar a exclusividade em torno da mídia e focar no processo comunicativo em 

geral, a Educomunicação surge como um campo no final do século XX, sendo o terceiro 

momento da Educação e Comunicação. Sua principal diferença em relação à Educação 

Midiática envolve em "vincular consumo com cidadania [que] requer ensaiar um 

reposicionamento do mercado na sociedade, tentar a reconquista imaginativa dos espaços 

público” (SOARES, 2000, p. 18). 

A partir das práticas da educação popular, retoma-se Freire e suas ênfases no processo 

comunicativo dentro do educativo, este possuidor de dimensão cognoscitiva e comunicativa. 

“Não se trata, pois, de educar usando o instrumento da comunicação, mas que a própria 

comunicação se converta no eixo vertebrador dos processos educativos: educar pela 

comunicação e não para a comunicação.” (SOARES, 2000, p. 20). Busca-se, assim, uma 

educação cidadã emancipatória, que Kenski (2008) enxerga nas potências que a internet 

proporciona aos processos educativos, até os informais. 

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

Já o século XXI começou com uma imensa quantidade de obras audiovisuais escolares 

em canais do Youtube e outros meios de streaming60. Inúmeros professores e escolas buscam 

preencher a rotina de estudos com vídeos que recapitulam conceitos trabalhados em sala de 

60 Exemplos são os citados na matéria da editora Abril: “8 canais do YouTube” para impulsionar os estudos”. 
Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/dicas-estudo/8-canais-do-youtube-para-impulsionar-
os-estudos/> Acessado a 19 de junho de 2017 às 23h11. 
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aula. Além disso, com o desenvolvimento e massificação dos computadores, a linguagem de 

programação passou a acompanhar estes produtos educativos e assim este tipo de produção 

audiovisual alcançou o modelo de Ensino à Distância que hoje é hegemônico: o estudante 

assiste aos vídeos em um ambiente virtual, embora o uso do vídeo seja diferente dentre os 

próprios cursos. 

Esta interatividade propiciada pela linguagem de programação também gera mais uma 

área de estudos, a que envolve os videogames e que têm se caracterizado tanto por oficinas de 

produção destas obras quanto pelo oferecimento de jogos considerados educativos.    

3.3 Educação audiovisual e Artes

Em sua tese de doutorado “Pedagogias da videoarte: a experiência do encontro de 

estudantes do Colégio Pedro II com obras contemporâneas” (2016), Grace Cohn apresenta 

dois grupos teóricos que refletem sobre a videoarte. O primeiro é composto por Raymond 

Bellour e Philippe Dubois, teóricos que escrevem sobre o cinema enquanto principal 

referência para a videoarte; o segundo envolve Françoise Parfait e Anne-Marie Duguet, onde 

“Parfait admite que nessa irrupção [que é a videoarte] ecoam gestos oriundos de iniciativas e 

movimentos diversos, pertencentes junto à história da arte de forma mais ampla, como à do 

cinema (ibid., p. 46). Na mesma tese Cohn apresenta concordar com o segundo grupo. 

“Partimos do princípio de que esse engajamento se insere no fluxo da(s) história(s) da 

representação nas artes” (ibid., p. 39). Cohn encontra a sustentação destes trabalhos de arte 

contemporânea em artistas que em suas trajetórias trouxeram questionamentos quanto aos 

dispositivos que lidam com imagens, principalmente os que lidam com arte enquanto 

processos e não produtos, enquanto um processo mais mental que retiniano e na “convocação 

a uma postura espectatorial ativa e participativa (ibid. p, 37). Assim ela referencia estas obras 

na trajetória de Marcel Duchamp, que com seus trabalhos pontuou questões que estão 

presentes em trabalhos contemporâneos. 

“(...) instalações e videoinstalações invadem os museus e galerias, mostrando que as 
imagens temporais, processuais, espacializadas e efêmeras, onde o espectador participa 
intelectual e fisicamente do processo de apreensão, dialogam intensamente com o 
público, com as instituições artísticas de nosso tempo e, principalmente, com as 
produções dos artistas da atualidade (...)” (ibid., p. 44). 

Cohn (ibid.) usa estes autores para fundamentar a entrada da videoarte no programa 

escolar, o que já ocorre através da presença da Arte Contemporânea no currículo das escolas. 
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Eis a constatação: a imagem em movimento não está presente no currículo apenas quando 

abordam o Impressionismo, a Fotografia e o Cinema, mas também está no módulo de Arte 

Contemporânea. 

Aqui cabe a mesma reflexão aplicada aos filmes no início deste capítulo. A educação e 

estes produtos audiovisuais da Arte Contemporânea se entrecruzam: no contato do espectador 

com qualquer tipo de obra; no contato com obras feitas diretamente para a Escola; na 

participação de pessoas dentro do processo de criação de artistas e no próprio processo 

educativo e de oficina sobre estes dispositivos audiovisuais.

Beatriz Velloso (2011) aborda o trabalho de Dias & Riedwig, dupla que possui vários 

trabalhos com vídeos e instalações. Um destes é “Serviços Internos” (1995), que Velloso 

(ibid.) relata ter sido construído com 280 jovens estrangeiros recém-chegados na Suíça, onde 

participaram de classes de acolhimento dentro do sistema público de educação. 

“Durante um mês, em 25 dessas classes, foram introduzidos jogos de associação entre 
olfato, memória e imaginação, que articulavam a seus nomes as qualidades de objetos 
trazidos do cotidiano. Depois, os artistas convidaram os alunos para participar como 
colaboradores dessa exposição, em instalação que cresceria à medida que cada um 
trouxesse objetos e frascos com odores que associassem sua terra de origem à Suíça.
Na galeria em que se acumularam esses objetos, Dias & Redwig construíram o 
ambiente de uma sala de aula: o quadro eram as paredes, as mesmas e as cadeiras, em 
círculo, ficavam ao redor de uma câmera de vídeo. Durante o período da exposição, os 
alunos, de olhos fechados, descreviam as sensações provocadas pelos diferentes objetos 
trazidos de casa. Essas experiências foram gravadas pelos próprios participantes em 
vídeo e, assim, exibidos na sala junto aos objetos e frascos expostos sobre as mesas. “A 
descrição dos materiais configurava um esforço de memória por meio dos sentidos, o 
que incentivava os jovens a assimilar o sistema de significados da nova língua” (ibid., p. 
38-9). 

Ainda é possível encontrar outros trabalhos pedagógicos que abordam estes 

experimentos múltiplos do audiovisual, como as oficinas de Arte Digital do SESC Sorocaba61, 

os trabalhos de Susana França da Costa com videodança, um trabalho com máscaras que nós62 

aplicamos em uma feira de ciências63, proposições do próprio MEC64, além de resquícios de 

trabalhos realizados por educadores e que podem ser encontrados em fóruns de discussão e 

serviços de streaming65. 

61 Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/programacao/82032_ATELIE+DIGITAL>. Acessado a 22 de 
junho de 2017 às 16h36.
62 Henrique Marques cita que tal exercício foi sugerido por André Sheik. Disponível em: 
<http://www.rua.ufscar.br/oficina-video-instalacao/> acessado a 22 de junho de 2017 às 16h03. 
63  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EGwEL1PROTc> acessado a 22 de junho de 2017 às 
16h00.
64 Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=24814&s
ecao=espaco&request_locale=es> acessado a 22 de junho de 2017 às 15h57.
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Em conclusão, tanto os trabalhos de Dias & Redwig, que não se resumem ao exposto 

aqui, como a tese de Cohn (2016) deixam evidentes um conjunto de reflexões que o Cinema 

enquanto campo isolado acaba por não alcançar, o que dá sustentação à Educação Audiovisual 

enquanto composta de diferentes áreas, entre elas Cinema, Comunicação e Arte 

Contemporânea. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui desembarco. Após uma longa travessia pelo rio da Licenciatura em Cinema, este 

trabalho de conclusão de descida de curso apresenta a paisagem que apreendi durante essa 

viagem. Neste deslocamento, a própria ideia de navegação surgiu enquanto potência 

metodológica ao indicar formas de visitar o conhecimento – uma metáfora deveras 

contemporânea com o ciborgue ligado à internet. Assim os trabalhos de conclusão de curso 

funcionam como mapas de históricos de pesquisa por onde se viajou.

Especificamente sobre a construção deste mapa, diferenciar os sentidos de experiência 

e aproximá-lo do experimental das artes me ajudou a compreender um sentido específico de 

experiri. Assim me guiei através do experimental, termo dotado de um sentido capaz de 

criticar tanto a prática científica racionalista quanto as práticas educativas que abandonaram a 

criatividade. Tal vista foi possível graças aos oito semestres de práticas educativas enquanto 

discente universitário e enquanto educador no ensino básico, de onde saí encharcado com a 

ideia de que lidar com a educação é lidar com o acaso e a pluralidade. 

65 Um exemplo é a instalação “Olhos”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=jET0Ziy3aWA&feature=youtu.be> acessado a 22 de junho de 2017 às 
15h55. 
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Assim o conceito de experimental me levou a compreender a Educação Audiovisual 

enquanto um campo que engloba diferentes áreas que estudam as relações educativas em 

torno do vídeo; algo que reivindica uma formação para um Licenciando em Audiovisual 

enquanto uma intersecção entre três áreas: Cinema, Comunicação e Arte Contemporânea. 

“Caminhos experimentais para a educação audiovisual”, o título deste trabalho, 

expressa portanto dois rastros de migalhas de pão jogados pela floresta. O primeiro envolve 

uma reflexão metodológica, que começa com a prática científica e termina na práxis 

educativa, podendo ser posicionada dentro da Didática; o segundo envolve o chamado 

Currículo, na medida em que reivindica uma discussão teórica com base no audiovisual e nas 

imagens em movimento da história da arte.

Após uma ampla reflexão sobre a experiência, caberia na subseqüência uma reflexão 

sobre o quê me passou, o quê me chegou ou aconteceu em todos estes anos de graduação. 

Foram anos agitados. Como dito na introdução, poucas vezes me senti convidado e à vontade 

para refletir sobre o acontecido. Assim, depois do já-posto, enxergo como o próximo passo 

desta pesquisa o buscar de formas para a reflexão da experiência, o que envolve ampliar o 

campo de estudo e sistematizar o próprio sentir e pensar sobre o passado e o presente, algo 

aqui iniciado, mas que compreende esforços além de uma graduação ou, com esperanças, que 

este trabalho leve ao corpo docente e discente da Licenciatura em Cinema e Audiovisual sobre 

a importância de refletir sobre a experiência e que estudemos métodos para sistematizá-la.
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