
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CINEMA E VÍDEO  
 

 
 

 
 
 
 

WALBER VINICIUS CURVELO GUARISA MARTINS 
 

 
 
 
 
 
 

GRUPO EM CINEMA E EDUCAÇÃO 
CONCEITOS E EXPERIÊNCIAS EM UM GRUPO DE FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORES NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
NITERÓI 

2020 



 

WALBER VINICIUS CURVELO GUARISA MARTINS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRUPO EM CINEMA E EDUCAÇÃO:  
CONCEITOS E EXPERIÊNCIAS EM UM GRUPO DE FORMAÇÃO PARA 

PROFESSORES NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à       

Universidade Federal Fluminense como parte das      

exigências para a obtenção do título de       

Graduação em Cinema e Audiovisual -      

Licenciatura. 

 
 
 
 
 
 
 

Orientador: 
Prof. Dr. Cezar Migliorin 

 
 
 

 
NITERÓI 

2020 



 

 



 

RESUMO 

 

Analisa-se, por meio deste trabalho monográfico, algumas experiências vividas no contexto           
dos grupos de formação de professores em cinema realizado no Laboratório Kumã entre os              
anos de 2018 e 2019, com foco especial no grupo do segundo semestre de 2019. A teoria de                  
clínica grupal de Regina Benevides de Barros e a pedagogia do dispositivo, desenvolvida pelo              
projeto Inventar com a Diferença, do mesmo Laboratório, são as bases teóricas deste estudo,              
que visa principalmente entender a transformação da experiência através de diversas           
coordenações e mudanças. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O grupo de formação para professores é uma atividade realizada pelo Laboratório            

KUMÃ, um dos espaços embrionários do projeto Inventar com a Diferença. A atividade se              

volta para professores da rede pública, e sua estrutura se faz através dos encontros semanais               

que propõem a exibição ou a produção de dispositivos. Iniciada em 2018, teve como primeira               

experiência um encontro no centro do Rio, na manifestação ocorrida uma semana após o              

assassinato de Marielle Franco. Lá, segundo o relato de Ana Mariquito e Keven Fongaro, os               

professores “usaram câmeras e gravadores profissionais, negociaram a captura de imagens e            

sons” . Foi a partir dessa experiência e desses materiais que se construíram os encontros do               1

grupo de formação de professores em cinema daquele ano. 

As experiências no grupo variam de acordo com sua composição: em 2018            

apresentam aspectos distintos das experiências no primeiro semestre de 2019, que por sua vez              

se fazem diferentes dos encontros no segundo semestre do mesmo ano. Pedagogicamente,            

existem mudanças na forma com que trabalhamos no grupo, o que provoca algum             

distanciamento entre essas experiências. É possível perceber tais mudanças ao comparar as            

reflexões realizadas por nós durante o grupo (através dos e-mails) e após a experiência de um                

semestre (artigos), também é possível identificá-las ao comparar os artigos entre si. Essa             

distância se dá pelo contato com outras referências, seja na mudança de membros da              

coordenação ou nos novos espaços que essa coordenação decide buscar. 

O Laboratório KUMÃ, ainda em 2018, era coordenado pelos professores Cezar           

Migliorin e Douglas Resende, que também coordenavam o grupo de professores. Este contava             

com a participação de Ana Mariquito e Keven Fongaro - alunos do curso de Licenciatura em                

Cinema e Audiovisual da UFF. No início de 2019, há um processo de saída dos               

coordenadores para que professores formados pelo grupo possam assumir esse espaço, assim            

Diogo Ribeiro e Viviane Cid passam a coordenar o grupo de professores junto com Ana               

Mariquito e Keven Fongaro; nesse processo, também começo a participar dos encontros do             

grupo, para realizar o estágio-docência. Essa transição faz parte da metodologia, tendo gerado             

um processo de autonomia. O fato de a coordenação do laboratório ser distinta da              

1 REIS; FONGARO, 2018, p.1  
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coordenação do grupo gera um distanciamento positivo entre a instituição e os processos do              

grupo. Mesmo que pequena, essa distância possibilitou que as figuras de “estagiário” e             

“licenciando em cinema” pudessem habitar, dentro do laboratório, não como mero “auxílio            

aos professores”, mas como iguais. Isso tornou a horizontalidade almejada ao grupo também             

parte da estrutura de coordenação do mesmo, assim novas possibilidades para a metodologia             

foram surgindo. 

No segundo semestre de 2019, a coordenação do grupo é alterada novamente. Ana e              

Keven saem do grupo e Matheus Hoffman entra para participar. Há uma mudança nas              

relações de hierarquia da coordenação do grupo no segundo semestre para o primeiro: se no               

primeiro havia um processo de horizontalização - assumi como estágio-docência e aos poucos             

fui participando das reflexões e debates sobre o nosso fazer - no segundo, a horizontalidade               

entre nós já estava institucionalizada, e Matheus entra como parte da coordenação do grupo,              

tendo desde o começo postura ativa frente aos debates em torno do grupo. 

A intenção desta monografia é refletir sobre os processos pedagógicos desenvolvidos           

no âmbito do grupo no segundo semestre de 2019. Desejo dialogar com outras experiências              

de grupo, relatadas por Ana e Keven sobre o grupo em 2018; relatadas por Ana, Diogo,                

Keven, Viviane e eu no primeiro semestre de 2019; relatadas por Matheus em seu diário de                

campo de estágio docência no segundo semestre de 2019; e os e-mails enviados para os               

participantes do grupo ao fim de cada encontro. 

Os e-mails são enviados entre uma quarta-feira e outra ao grupo. Neles registramos             

as experiências de cada encontro, algumas conversas, reflexões e dispositivos que se            

apresentaram no contexto dos grupos, assim como o que pensamos para o encontro seguinte.              

Utilizarei principalmente os e-mails enviados aos professores entre Abril e Dezembro de            

2019. A partir desses registros, teço comentários relacionando os conceitos metodológicos           

com as experiências práticas. Do mesmo modo, articulo os registros do diário de campo de               

Matheus, que registra as experiências dos cinco primeiros encontros do grupo. 

Assim, relaciono conceitos da metodologia, os relatos em diferentes perspectivas          

(pessoal, feito por Matheus; e estruturada, feita pela coordenação para envio a todos do grupo)               

e outras experiências de um mesmo processo de trabalho - artigos sobre o projeto Cinema,               
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Sujeitos e Territórios e o grupo de professores em 2018 e 2019.1. Essa experiência afeta               

diretamente a segunda, se torna uma atividade cujas articulações possibilitam afirmações e            

novas percepções, inclusive para explicar uma angústia do grupo anterior. Portanto, embora            

utilize como fonte primária as atividades realizadas no segundo semestre, afirmo a            

importância essencial da experiência do primeiro para as reflexões e ações presentes no grupo              

do segundo semestre e também neste estudo. Pretendo refletir sobre elas explorando as ideias              

de que há uma metodologia que passa por essas experiências e continua a ser desenvolvida em                

um processo de reflexão coletiva, apresentado nos e-mails do segundo semestre. Nesse            

período, os debates realizados por coordenadores antes de cada encontro desenvolvem           

significados que passam a ser identificados no grupo. Esse processo, registrado através de             

anotações, textos e da memória dos participantes, é essencial para entender a experiência de              

desenvolvimento dessa metodologia, assim como demonstrar as angústias, questionamentos e          

realizações que contaminam parte essencial de uma construção pedagógica, pontuando os           

espaços de aproximação e distância que existem entre essas diferentes práticas no grupo de              

cinema com professores. 
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2 A NEGOCIAÇÃO COMO DINÂMICA NO DISPOSITIVO DO GRUPO 

2.1 Grupo de Professores 

 
“Nosso ponto de partida está na noção de subjetividade que não se situa no campo 
individual, mas no campo de todos os processos de produção social e material. A 
individualização da subjetividade, entendemos, é simplesmente um caso de 
agenciamento, dentre outros possíveis. A subjetividade é, portanto, produzida.”  2

 
 

Tomo como chave de leitura das experiências com o grupo no primeiro semestre de              

2019 o termo “em desenvolvimento”. Esse período se caracteriza como um espaço de             

construção entre uma ação monitorada (a experiência de 2018) e uma ação quase autônoma              

em relação à coordenação do laboratório Kumã, que se dá após o reconhecimento da própria               

coordenação do grupo (a experiência do 2º semestre).  

 

Há, nesse processo, uma busca por um espaço de coordenação, um entendimento que             

passa a englobar o dobro de participantes, que se relaciona com as trajetórias de cada um e                 

reflete, ao decorrer do processo, nos constantes questionamentos sobre as práticas, a forma de              

condução dos encontros e das proposições de dispositivos. A ação de buscar no processo foi               

fundamental para a criação de reflexões e ações em torno da metodologia de grupo, que se faz                 

em desenvolvimento, se faz no processo, se faz coletivo. 

 

Após a experiência do primeiro semestre, ao refletir sobre o processo, dialogamos            

com Antonio Lancetti  e escrevemos que :  3

 
 
“O que nos configura como grupo não é simplesmente estar junto, mas se colocar              
junto por meio das imagens e sons. Por não comportar um centro ou objetivo, não               
existe uma figura que emana um saber a ser absorvido passivamente e ao redor da               
qual todos se reúnem.” . 4

 
 

2 BARROS, 1995, p.6 
3 “Os coordenadores, ao entrarem em contato com intensa ansiedade psicótica, têm uma tendência a defender-se 
interpretando ou respondendo uma a uma às solicitações que lhes são formuladas. Estas respostas favorecem a 
serialização do grupo, propiciam a exacerbação da ansiedade e a desintegração do grupo.” (LANCETTI, 1993, p. 
163 apud REIS et. al., 2020, p.38) 
4 REIS et. al., 2020, p.37 
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Essa citação se refere a uma ideia de autoridade, que pode ser entendida como uma               

ação, uma fala de “uma figura que emana um saber”. No grupo, nos deparamos com ações de                 

autoridade, mas desejamos criar uma outra, que negocie o espaço coletivo horizontalmente.  

 

“Existem duas posturas que prejudicam um grupo que se faz pela horizontalidade: se             

fechar na individualidade ou na autoridade. A autoridade do saber ou de postura pode emergir               

de qualquer participante, não estando vinculado ao papel de coordenação.” . Aqui,           5

apresentamos um perigo frente à ação no grupo: é preciso manter a horizontalidade ao não se                

fazer autoridade ou complacente com ações de reforço das individualidades apresentadas no            

grupo. Essa autoridade se faz quando um indivíduo se projeta no grupo a partir de um papel                 

clássico de professor, daquele que detém os saberes. Mencionar as “qualificações”, por            

exemplo, seria uma ação desse tipo, também o seria manter uma fala extensa que não gera                

conversa, demonstrando um aprofundamento em determinado assunto que não poderá ser           

acessado pelo grupo. Seria, segundo Paulo Freire, “o ato de depositar, ou de narrar, ou de                

transferir, ou de transmitir ‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, à            

maneira da educação ‘bancária’” . Esse posicionamento centralizador e que evoca um tipo de             6

autoridade se dá de tal forma que torna possível não “deixar-se afetar por quem ou pelo o que                  

está ao seu entorno sem cultivar os sentidos aguçados para alteridade.” , ignorando silêncio,             7

falas e escutas. Essa ação também pode se dar no encontro - em diferentes espaços, ao                

exibirmos um dispositivo ou filme, ao induzir uma aproximação com as imagens que             

distancia o outro, um movimento centralizador que cria a percepção da existência de uma              

outra conexão com a imagem, que se projeta para fora da coletividade e se faz vazia - ao                  

aproximar-se de um cinema institucionalizado. 

 

Há, nessa projeção por parte da “figura de autoridade”, uma exclusividade           

inexistente, que “se impõe aos diversos membros, gera[ndo] silenciamentos que inviabilizam           

a emergência do outro e a troca descentralizada.” , tendo uma marcação não apenas de si, mas                8

do outro no espaço coletivo, ao se apresentar através de falas direcionadas a determinadas              

pessoas do grupo - sendo da coordenação ou não. Traz-se assim “a posição clássica de               

5 REIS et. al., 2020, p.38 
6 FREIRE, 1987, p.39 
7 REIS et. al., 2020, p.40 
8 REIS et. al., 2020, p.38 
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professor que assume uma postura de comando que demanda controle e não suporta a              

incerteza” , gerando um responder que ameaça a própria manutenção do grupo e seus             9

processos pedagógicos, colocando em tensionamento a necessidade da coordenação de “se           

inserir como mais um membro do grupo” ao necessitar das ações para que essa coordenação,               10

no grupo, possa “se faz[er] pela destruição das seguranças e manutenção das dúvidas” .             11

Estaria aí o ato de sugerir o retorno às imagens para que novas possibilidades de sociabilidade                

emerjam. 

 

Pelas próprias construções do grupo, mesmo que um membro se movimente alçando            

a uma centralidade de saber, é possível que este membro seja absorvido pelo grupo, sem               

colocar em risco a existência do coletivo. Isso se daria pelo poder das imagens e sons, que                 

provocam “permitir que nosso saber seja também colocado em dúvida, problematizado pelo            

próprio filme.” Assim, após uma fala que carrega autoridade, apenas o ato de retornar às               12

imagens e aos sons tem potencial suficiente para manter a horizontalidade. 

 

Numa reflexão pessoal, entendo essa ação como cíclica. Tais questões ainda geravam            

insegurança nos membros da coordenação - “erramos” diversas vezes nesse sentido           

(engajamos com ações e falas com as quais não deveríamos). Com a experiência do segundo               

semestre, entendemos melhor as situações e aprendemos como nos relacionar com tais ações             

de autoridade centralizadora. 

 

As intenções do grupo, a fala de autoridade e a ação de retorno à exibição podem ser                 

entendidas também pela ideia de educação problematizadora, em que 
 
 
“o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em                 
diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se             
tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ‘argumentos de              
autoridade’ já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se           
necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas”  13

 
.  

9 REIS et. al., 2020, p.41 
10 REIS et. al., 2020, p.41 
11 REIS et. al., 2020, p.41 
12 MIGLIORIN, 2015, p.189 
13 FREIRE, 1987, p.39 
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Assim, a autoridade almejada no grupo é uma autoridade horizontal, distanciada           

dessa outra que se instituiu para a escola e para uma existência de professor.  

 

Se essa primeira experiência teve como busca o entendimento, para nós, do que é              

grupo e de como nos encaixamos nesse espaço de coordenadores, tendo o assistir como              

centralidade, no segundo semestre essa busca está no “processo do próprio grupo,            

preservando a horizontalidade que só pode se manter através de uma postura atenta e sensível               

a este outro que é coletivo.” , tendo a centralidade no fazer. Essa mudança de atitude se dá                 14

também pela possibilidade de diálogo com outras experiências de grupo, por exemplo, ao             

questionarmos: como promover uma troca descentralizada mesmo havendo uma presença de           

autoridade que se impõe ao grupo? Lancetti nos expõe que “A arma fundamental do              

coordenador é a sociabilidade, toda ação que favoreça o contato entre os membros do grupo               

ajuda na formação do tecido coletivo.” . Pensamos que aqui poderia estar uma resposta para              15

o que sentíamos na primeira experiência de coordenação do grupo. A angústia que nos              

acompanhava vinha do constante questionamento das práticas e dos caminhos possíveis no            

desafio de coordenar um grupo de professores. Com o tempo, aprendemos que essa angústia              

não é ruim, que não estava só conosco e que também fazia parte do processo, resolvemos                

então abraçá-la. 
 
 
“O grupo, pautado na horizontalidade e que não encarcera o professor neste papel             
tradicional, permite que todos se reúnam, reflitam e construam ativamente juntos.           
Ao compartilhar uma outra experiência de construção de saber em que atuam de             
forma inventiva, o professor volta fortalecido e com autonomia para recriar sua            
própria prática junto a sua escola.”  16

 
 

Na experiência de assistir aos sons e imagens, se colocava ainda alguma instância de              

falas de autoridade, logo pensamos que a formação do tecido coletivo seria o caminho              

possível para que houvesse um processo de absorção dessa centralidade pelo grupo. Assim,             

sociabilidade se tornou uma palavra guia para entendermos as experiências do grupo. Um             

grupo outro, que se deu pelas angústias e afirmações do anterior, se fazendo pelo processo de                

entendimento do que buscávamos. 

14 REIS et. al., 2020, p.41 
15 LANCETTI, 1993, p.163 
16 REIS et al, 2020, p.47 
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2.2 Negociação | Dispositivo | Dinâmica 

 

Ao questionarmos se havia artifícios a fim de promover um espaço possível à             

horizontalidade, conversamos com a experiência de Ana Mariquito e Keven Fongaro no            

projeto Cinema, Sujeitos e Territórios (conhecido por nós como “grupo de sexta”), trazendo a              

dinâmica para o Grupo de Professores. Mariquito e Fongaro definem dinâmica como 

 
“algo que se aproxima de uma brincadeira: uma atividade prática que desloca o             
grupo para uma maneira criativa de pensar. Com elas, as pessoas se soltam,             
sentem-se à vontade, e ativam linhas criativas que consideramos essenciais tanto           
para a produção ou recepção de qualquer material audiovisual, quanto para encarar o             
processo de aprendizagem de um encontro.”  17

 

É um elemento novo que, para além dos dispositivos, abre possibilidades de criação             

junto às subjetividades presentes no grupo.  

 

Percebo nessa prática, da realização do dispositivo, elementos do poder da câmera            

que se fazem presentes na imagem. Assim, as relações se constroem nas ações: realização do               

dispositivo + exibição do dispositivo (sem revelar a autoria), tendo a potência não só no               

dispositivo, mas nesse movimento de se relacionar com o dispositivo. O movimento é o de               

realização do dispositivo num contato externo ao grupo, que traz para dentro do grupo as               

experiências do fazer no momento em que assistimos ao dispositivo coletivamente. "Essas            18

subjetividades múltiplas circulam nos conjuntos sociais podendo ser apropriadas de forma           

criativa, produzindo singularizações."  Aí reside o aspecto de sociabilidade do grupo. 19

 

Vejo no fazer da dinâmica uma presença constante de negociação, se diferenciando            

da negociação que se apresenta no fazer de alguns dispositivos. A partir dos exemplos abaixo,               

pretendo construir uma diferenciação entre a dinâmica e o dispositivo, mesmo considerando            

que ambos habitam o universo das relações de alteridade ao promoverem processos de             

17 PROJETO CINEMA, SUJEITOS E TERRITÓRIOS. Disponível em: 
http://cinemasujeitoseterritorios.uff.br/pedagogia/ Acessado em: 2 de Julho de 2020. 
18 “O encontro em si fica como um momento para assistir o que foi feito, trocar ideias, estabelecer diálogos.                   
Assim, temos uma situação curiosa: uma parte crucial do trabalho em grupo é realizada longe do grupo. Longe,                  
mas não fora.” REIS et al, 2020, p. 42 
19 BARROS, 1995, p.7 

http://cinemasujeitoseterritorios.uff.br/pedagogia/
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desindividualização. A comparação tem como intenção destacar as formas como, no grupo,            

tais ações se apresentam. A do dispositivo, que demanda o que seriam duas etapas (o fazer e o                  

assistir); e a da dinâmica, que está apenas no momento presente, como “uma proposta que               

entrega algo para os participantes do grupo demandando que, em troca, eles            

desindividualizem alguma coisa” . 20

 

Um exemplo de dispositivo formado por negociação é o Lá Longe Aqui Perto: 

 
“Olá pessoal! 
 
No último encontro nos revimos a partir dos vídeos produzidos dentro do próprio             
Kumã nos encontros anteriores. Projetados ali, rimos e sentimos de novo o processo             
que foi experimentar estes dispositivos realizados na hora e de forma coletiva. 
 
Em um segundo momento, vimos e ouvimos os vídeos e sons do dispositivo             
mobilizado pela ideia de “entre”. Fragmentos diversos do ambiente escolar surgiram           
em imagens e sons que nos fizeram ressentir a escola: uma canção que nos remetia a                
um espaço de paz, uma rotineira jarra de suco sendo preparada, o movimento             
vertiginoso que precedia a loucura, som das crianças brincando que parece invadir            
todo nosso corpo. Ou seria um movimento vertiginoso que nos levava a paz, uma              
jarra de suco que invadia todo nosso corpo, canção de paz que precedia a loucura?               
Experimentamos compor som e imagem e fomos remetidos para outras reflexões           
sobre a escola. 
 
A potência do som das crianças brincando - que atravessa a todos nós             
impossibilitando a indiferente - nos levou para um debate sobre relações e códigos             
secretos e íntimos que criamos entre alunos e professores. O que a princípio é uma               
estratégia rotineira de comunicação, torna-se o reforçar da própria relação por criar            
pontos comuns entre o professor e sua turma. Seguindo este caminho de abertura             
para uma relação, propomos para próxima semana o dispositivo lá longe, aqui perto. 
Na escola, se aproximar de alguém com quem nunca se falou ou tenha pouca              
relação. Depois de conversar com a pessoa e combinar a participação dela no             
dispositivo, filmá-la em três diferentes planos. Em cada plano, pense sobre a            
relação da pessoa com o lugar em que ela aparece. 

 
1. Muito longe; 

2. Mais próximo; 
3. Muito perto. 

 
Obs.: durante a realização do último plano, sem interromper a filmagem, a câmera             
deve ser entregue a quem estava sendo filmada para que a pessoa faça suas próprias               
imagens, revelando, assim, seu ponto de vista. Toda a filmagem deve ter no máximo              
4 minutos. 
Até o próximo encontro!”.  21

 

20 REIS, FONGARO, 2020, p. 68 
21 Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 10. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 2 de novembro de 2019. O dispositivo “Lá Longe Aqui Perto” está disponível no 
livro “Cadernos do Inventar: cinema, educacação e direitos humanos”, MIGLIORIN et.al, 2016, p.30 



14 

Na experiência do grupo, esse dispositivo foi proposto, nesse contexto, como           

continuação de um “caminho de abertura para uma relação” . Ao assistirmos ao dispositivo,             22

observarmos “o ‘constrangimento’ e ‘desconfiança’ à desinibição de algumas pessoas quando           

filmadas ou quando filmavam” , percebemos aquelas experiências (do fazer) como um           23

“verdadeiro exercício de transferência do olhar e interação social.” . Essa ação, de            24

transferência do olhar, dá à interação social (negociação) um aspecto de concessão. Há uma              

pessoa que detém um olhar - o objeto que olha, a câmera - e que, após uma negociação verbal,                   

o cede. É como disse Eduardo Coutinho ao falar sobre o processo de negociação em seus                

documentários: “Esse diálogo é assimétrico por princípio, [...] simplesmente porque você tem            

uma câmera na mão, um instrumento de poder.” Isso não quer dizer que não haja alteridade                25

na ação, mas “é preciso rejeitar a ilusão de que essa troca seja absolutamente simétrica” . Há                26

alteridade nessa ação - a interação se desloca do universo verbal e se torna, plano a plano,                 

uma performance realizada por dois corpos que estranham uma câmera -, mas ainda assim              

uma assimetria se apresenta, vinda da pessoa que concede o olhar. 

 

O registro é feito por uma pessoa que, da relação de alteridade, carrega um objeto               

que será visto por um grupo. Aqui, há uma movimentação - o objeto que será exibido vai ao                  

grupo, mas o outro que está registrado nesse objeto não se movimenta como o seu registro,                

ele não participa do assistir. A assimetria se mantém no objeto, no registro. 

 

No assistir coletivo, há uma ruptura dessa assimetria no registro ao não revelarmos a              

autoria do dispositivo. O conversar a partir dos sons e imagens passa pelo estar com um outro                 

- um processo de negociação que se faz no momento presente, ao nos afetarmos pela               

exibição, no compartilhar das práticas externas ao grupo e no refletir, no espaço coletivo,              

sobre essas experiências. Temos nesse assistir o retorno ao grupo das experiências de             

alteridade concebidas na externalidade do coletivo - por chegar a nós como anônima, reforça              

um espaço de horizontalidade ao não condicionar nossa percepção por identificarmos quem            

22 Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 10. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 2 de novembro de 2019.  
23Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 10. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 2 de novembro de 2019.  
24Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 11. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 10 de novembro de 2019.  
25 COUTINHO, 1997, p.166 
26 COUTINHO, 1997, p.166 
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foi que realizou.  

 

Utilizando conceitos presentes em Benevides (1996), é possível afirmar que essa           

transferência do olhar é um processo de singularização que se dá externo ao grupo e retorna a                 

ele no encontro de subjetividades múltiplas (cada qual vinda de um processo de produção de               

subjetividade e se projetando a outro processo de singularização) que é o assistir ao              

dispositivo. Me dedicarei, no capítulo 2, a analisar em mais detalhes o assistir ao dispositivo e                

seu caráter pedagógico. 

 

Quanto à dinâmica, também há o processo de negociação no estar com um outro que               

reflete no espaço coletivo. Para falar sobre esse aspecto, podemos exemplificar a dinâmica             

Nome e Algo Sobre Si, realizada no primeiro encontro. A atividade foi definida como              

“dinâmica de apresentação que consistia em apenas falar o nome e algo sobre si, após ter                

repetido todas as apresentações anteriores.” , que se fazia do “brincar, nos colocamos em             27

atenção ao que o outro expunha, ao mesmo tempo em que recriávamos tudo – como na velha                 

brincadeira do telefone sem fio.” . A dinâmica envolveu a escuta mobilizada pela repetição,             28

possibilitando uma atenção a um outro. Aqui, a coletividade se apresentaria através do falar              

em voz alta, uma expressão que parte do individual para se colocar num espaço. Pensamos               

que essa ação somente poderia criar um lugar marcado, o que demanda um reforço do acessar                

um outro. Assim, a repetição ao ouvir e o memorizar trazem uma dinâmica que se contradiz.                

Ela se faz a partir do indivíduo (a fala sobre si) e para o indivíduo (o “eu” que tem de                    

memorizar), mas no fim se expressa numa atenção conjunta que se apresenta no espaço              

coletivo, ao tentarmos lembrar qual era o algo de determinada pessoa e ao segurarmos o               

ímpeto de responder junto a um outro (ímpeto que constantemente era libertado), criando-se             

ali um reconhecimento coletivo através do processo de negociação. 

 

Matheus Hoffman, em seu Diário de Campo, descreve a dinâmica: 
 
 
“Como o título sugere, cada um deveria dizer seu nome e, em seguida, alguma              
característica a respeito de si - mas não parava por aí: todos estariam sentados em               

27Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 1. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 24 de agosto de 2019.  
28Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 1. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 24 de agosto de 2019.  
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círculo e deveriam dizer os nomes e as observações feitas pelos colegas que falaram              
antes.”  29

 
 

A descrição de Hoffman revela um outro aspecto dessa dinâmica. A “característica            

de si” não poderia se apresentar como uma determinação: “sou professor de química”             

determinaria um reconhecimento entre professores de química; “sou ciclista” determinaria um           

reconhecimento entre professores e ciclistas do grupo. Além de não determinar           

necessariamente o que caracteriza um grupo de ciclistas, ainda tornaria inacessível para outros             

professores do grupo se reconhecerem neste grupo de ciclistas sem a centralidade necessária             

para a assimilação de outros que não “os ciclistas”. Assim, a “característica de si” traz uma                

amplitude de possibilidades, por exemplo “eu como chocolate todos os dias” não define, em              30

si, um grupo de chocólatras, mas sim o ato comum de comer chocolate (que é universal). 

 

Nesse sentido, pode-se diferenciar o fazer do dispositivo do fazer da dinâmica. O             

processo do encontro com dinâmica se volta para o momento, como no dispositivo, há uma               

negociação que compreende o fazer. Mas, diferente do dispositivo, não há uma negociação             

prévia, ela é parte da própria dinâmica. Sendo assim, não há também a movimentação de um                

objeto que carrega assimetria, como no processo entre o fazer do dispositivo e o assistir               

coletivo. Não há um ser que apresenta a proposta a outro, mas um coletivo que negocia as                 

condições (regras) do próprio fazer, durante o processo. No entanto, as duas ações são              

caracterizadas pela desindividualização, “uma ampla necessidade de abrir mão do pensamento           

de um indivíduo unitário e singular, em favor dos pensamentos alcançados pelo movimento             

de um grupo e pelos processos de subjetivação múltiplos que caracterizam o mafuá habitado              

pelo grupo”  ao “inventar, criar outros modos de existência” . 31 32

 

Assim, temos duas constantes no grupo de professores do segundo semestre de 2019:             

a das dinâmicas em seu processo coletivo de desindividualização e os dispositivos num             

processo de fazer a partir do indivíduo, que desemboca no assistir coletivo - onde se dá um                 

processo de desindividualização. 

 

29 Entrada “Dia 1” do Diário de Campo de Matheus Hoffman 
30 Entrada “Dia 1” do Diário de Campo de Matheus Hoffman 
31 REIS et. al., 2020, p.44 
32 BARROS, 1995, p.7 
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2.3 Angústia | Expectativa | Desindividualização 

 
“Um dos perigos dessa maneira de lidar com as questões pertinentes a um 
grupo de professores é transformar isso em um lugar comum, em uma estrutura 
previsível. O estranho é mais do que bem-vindo, é necessário mesmo; o grupo, 
para existir como grupo, precisa estar sempre em contato com processos 
mobilizadores que sejam ainda desconhecidos. Situações que tragam 
deslocamentos de lugares dados e confortáveis, por mais que sejam difíceis de 
encarar ou que tragam algum desconforto individual, encontram seu espaço nos 
encontros do grupo.”  33

 
 

Ao refletirmos sobre a experiência com os dispositivos, afirmamos que ela afeta            

nossa relação com o mundo. O “olhar para o que é rotineiro muda” , criando espaços para                34

“que o professor se arrisque a reocupar sua rotina e a criar a partir dela” . A dinâmica carrega                  35

essa mesma possibilidade, de singularização. Segundo Benevides, singularizar “está no          

domínio da ruptura, da afirmação da potência, do escape do que está naturalizado, separado de               

seus movimentos de produção” , “colocando-se como contrária à constância, às totalidades           36

bem fechadas” . 37

 

Assim, temos a aproximação do termo singularização de Benevides e o termo            

desindividualização utilizado em nossos escritos - uma das chaves para compreendermos a            

pedagogia do grupo. Desejo demonstrar, através do exemplo a seguir, como o processo de              

desindividualização se apresentou na dinâmica Nome e Algo Sobre Si, no primeiro encontro             

do segundo semestre de 2019.  

 

Em cada semestre de 2019, abrimos uma chamada para professores. Divulgamos           

como um “grupo de cinema para professores da educação básica”. 

 

33 REIS et al, 2020, p.43  
34 REIS et al, 2020, p.43 
35 REIS et al, 2020, p.43 
36 BARROS, 1995, p.7 
37 BARROS, 1995, p.7 
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Fig. 1 - Divulgação para o grupo/segundo semestre de 2019 

 

Essa divulgação se relaciona com uma expectativa dos professores que chegam ao            

primeiro encontro. Ela se apresenta assim para possibilitar um contato. A chamada é aberta e               

acolhe as expectativas dos professores, mas não é sincera - por exemplo, na divulgação não               

expusemos que nossa metodologia não deseja abordar tais temas expositivamente. Assim,           

pode condicionar uma expectativa dos professores que vão ao grupo. Trabalhamos “questões            

estéticas e políticas do cinema e educação, com ênfase em discussões metodológicas” e nos              

comprometemos em “oferecer suporte técnico cinematográfico para que os professores se           

sintam mais confortáveis em suas práticas”, mas não temos, necessariamente, o mesmo            

entendimento sobre essas ações. Assim, a abertura da chamada é suficiente para que o              
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entendimento de como os objetivos serão abordados seja preenchido pelos professores. Sendo            

assim, o grupo garantiu suporte técnico, mas não disse como realizaria tal feito -              

possibilitando diversas interpretações sobre uma mesma frase. Essa ação é proposital, assim            

como nossa postura no primeiro encontro do grupo: 
 
 
“Nada foi dito a respeito da proposta do grupo. Tudo que os professores sabiam era               
que se tratava de um grupo de formação em audiovisual voltado para professores e              
coordenado pelo laboratório Kumã. Meus companheiros do estágio me avisaram que           
não era necessário explicar muito mais - a ideia era que descobríssemos durante o              
processo. O desconforto era proposital. Ouso dizer que praticamente todos os           
professores chegaram esperando uma aula tradicional, com uma hierarquia, locais de           
fala bem demarcados, a autoridade que “sabe” de cinema, etc. Não foi isso que              
encontraram. ”  38

 
 

Essa perspectiva se apresenta no primeiro encontro e afeta a percepção do grupo.             

Assim, por conta de um processo de “redução capitalística do desejo” , de acordo com              39

Benevides. É como se o grupo fosse uma lâmpada e nós o gênio que tem como função                 

conceder os desejos, resolver os problemas. Somos percebidos aqui não como a entidade             

detentora de poder - o conteúdo do “curso”, mas como a autoridade que concede, somos quem                

entrega (torna disponível para) o conteúdo do curso. 

 

Portanto, a dinâmica Nome e Algo Sobre Si proporcionou um processo de            

desindividualização que nos auxiliou enquanto grupo, a nos entendermos a partir da angústia.             

Como sentimos no grupo anterior, a angústia é o sentimento das não respostas - que se                

fizeram presentes em todo esse encontro -, agindo como sentimento unificador da dinâmica             

Nome e Algo Sobre Si e também dos processos do grupo. Assim, as totalidades bem fechadas                

que diz Benevides, ao se aventurarem pelos caminhos do grupo, colidem; se tornam um              

desejo não concedido - ou a revelação de uma não existência do gênio da lâmpada. Colisão                

que se faz através da desindividualização provocada pela dinâmica, registrada no diário de             

Matheus: 

 
“Se não me engano, Paula* foi a primeira a dar voz a essa indignação. De forma                
bastante assertiva, começou criticando a atividade de apresentação, dizendo que          
características como ‘eu como chocolate todos os dias’ não diziam nada sobre quem             

38 Diário de Campo “Dia 1” escrito por Matheus Hoffman 
39 BARROS, 2007, p.282. A “redução capitalística do desejo” aqui seria a condição do professor no papel 
tradicional das escolas, o processo de encarceramento do professor enquanto uma autoridade que carrega o saber. 
* Nomes alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas  
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as pessoas realmente eram. Foi um monólogo de alguns minutos que passou dessa             
crítica a uma longa fala sobre seu trabalho na escola para idosos e a motivação que a                 
levou a procurar o grupo: buscar conhecimentos técnicos para gravar um           
documentário a respeito de seus alunos. Existia um certo clima de tensão e             
ansiedade na sala durante a fala dela. Sentada no outro hemisfério da roda, de frente               
para Paula*, Maria* também tomou alguns minutos para falar sobre suas           
expectativas e suas experiências. Diferente da fala dura de Paula* (que me causou             
um grande desconforto), Maria* falava com candura sobre seu desejo de se            
‘modernizar’ e aprender a dominar essas tecnologias do audiovisual para conseguir           
gerar mais interesse entre seus alunos.”  40

 

Cada professor procura o grupo por um motivo, vem de um espaço individual.             

Podemos identificar tais características quando, no relato, Maria* compartilha seu desejo de            

“se modernizar”. Ao chegar no grupo, Maria* tinha um objetivo, como podemos ver no              

relato, gostaria de aprender sobre tecnologias audiovisuais. O aprender aqui está vinculado à             

ideia do cinema como ferramenta, como solução - se aprende algo para alguma coisa, como               

no caso da lâmpada. Nesse caso, Maria* quer “gerar mais interesse entre seus alunos”. Tal               

expectativa “é resultado de uma redução capitalística do desejo” , “produção de desejo,            41

desejo que produz — não há separação possível entre as relações de produção econômica e as                

relações de produção subjetiva” . Assim, alguns desejos dos professores ao chegar ao grupo             42

estão condicionados nesse sentido, como o de Maria*. 

 

Não vemos o audiovisual de forma tão objetiva. Assim, criamos um afastamento            

entre Maria* e a metodologia - que pode ser justificado por um “choque” entre a ideia de                 

cinema contida na expectativa dela e a nossa abordagem daquilo que “prometemos” através             

da divulgação. Esse afastamento pode ser percebido pela fala no momento do encontro, mas              

também foi reforçado pelo não retorno de Maria* aos encontros.  

 

Também a fala de Paula* se apresentou no encontro como desindividualização, que            

podemos afirmar ter sido gerado pela dinâmica. Sua crítica começa voltada para “a atividade              

de apresentação, dizendo que características como ‘eu como chocolate todos os dias’ não             

diziam nada sobre quem as pessoas realmente eram.” - aqui poderíamos afirmar que se trata               

apenas de negociação, afinal Paula* questiona as condições da realização de uma atividade             

40 Diário de Campo “Dia 1” escrito por Matheus Hoffman 
41 BARROS, 2007, p.282 
42 BARROS, 2007, p.281 
* Nomes alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas  
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coletiva, mas se torna um monólogo sobre suas próprias qualificações e motivações. Por             

deixar de ser uma fala direcionada ao fazer e se tornar uma fala a partir do individual                 

direcionada para o coletivo, aqui temos um processo de desindividualização. As angústias se             

apresentam voltadas a como a atividade foi realizada e se torna o que me motiva, porque estou                 

aqui. Diferente de um posicionamento apenas centralizador, Paula* - ao também criticar o             

fazer - torna o espaço coletivo um de negociação, permitindo que outras falas possam se               

apresentar após a sua.  

 

Desse processo, podemos entender e nos aproximar das angústias que habitam           

conosco - dentro e fora do grupo, aqui há um processo de reconhecimento. Essa aproximação               

pode ser vista também no posicionamento de Maria* - que também possibilita um espaço de               

diálogo, de questionamento da prática, de negociação junto ao grupo. Naquele instante, nossa             

atenção está voltada para o momento, para a fala de Maria* e para os questionamentos que                

também nos mobilizam.  

 

A dinâmica Nome e Algo Sobre Si foi importante para termos uma movimentação             

inicial de aproximação sem determinar o que éramos, estávamos ali construindo conexões -             

negociando - em um espaço coletivo. Um espaço permeado por “Inconformismo e confusão,             

[...] [que] nos impuseram questionamentos sobre o simples fazer e a técnica, no cinema e nas                

salas de aulas. Muitas perguntas surgiram, mas mantivemos a angústia do processo e             

preservamos a confusão inconformada que criamos.”  Como exposto por Benevides,  43

 
 
“É assim que entendemos o grupo - um dispositivo que põe a funcionar máquinas de               
desmanchamento do ‘indivíduo’ que nós somos, que acionam movimentos no que           
deixamos de ser no encontro com a alteridade que nos avizinha e no deslizar pela               
superfície daquilo que estamos em via de diferir e nos tornar.”  44

 
 

Nesse grupo, os professores se depararam com uma outra possibilidade de           

abordagem, uma que não deve responder perguntas, que não precisa de “brechas            

institucionalizadas” para inventar, mas que faz através de questionamentos que confrontam o            

ver, o ouvir, o falar e o registrar. Isso se faz ao estarmos abertos para o estranho, para aquilo                   

43Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 1. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 24 de agosto de 2019.  
44 BARROS, 1995, p.8 
* Nomes alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas 
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que é externo, que nos fez repensar: os espaços - de trabalho, de passagem, de lazer; os                 

saberes - em que estamos, em que estivemos; nós mesmos - em nossas práticas, estudos,               

olhares. Num processo de desindividualização que - ainda que angustiante, divertido - nos             

acompanhou durante os encontros. Para que “objetivos sejam alcançados” são necessárias           

ações que possibilitem um processo de autonomia. Sendo assim, permanecer no grupo se             

torna uma escolha, gerada pelo próprio confrontar da expectativa. 
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3 O ACASO COMO DESCONTROLE NA PEDAGOGIA DO ENCONTRO 

 
O grupo “é construção, desenho que se configura a cada situação.”  e ocupado por 45

 
 
“diferentes processos de singularização, é um devir diferencial que recusa a           
subjetivação capitalística. Isso se sente por um calor nas relações, por determinada            
maneira de desejar, por uma afirmação positiva da criatividade, por uma vontade de             
amar, por uma vontade de viver ou sobreviver, pela multiplicidade dessas vontades.”           

  46

 
 

A pedagogia do grupo de professores reside na multiplicidade, que “não tem forma,             

seus elementos estabelecem relações pela diferença, pela heterogeneidade.” . Assim, parte da           47

metodologia do grupo está em promover as condições para um equilíbrio entre o coletivo que               

não homogeniza e a manutenção da heterogeneidade sem que as individualizações           

centralizem o espaço, preservando o encontro entre as múltiplas singularidades que compõem            

o grupo.  

 

No presente capítulo, retomo conceitos apresentados no anterior e crio outras           

relações a fim de demonstrar aspectos pedagógicos do grupo, enunciando seu espaço como             

uma metodologia de formação alternativa, por dialogar com a possibilidade híbrida da criação             

audiovisual.  

3.1 Acaso | Criação | Descontrole 

 
“Este processo nos leva a vivenciar outra relação de educação, uma vez que             
podemos aprender através dos atravessamentos do encontro, sem a violência da           
autoridade travestida de outro, pois não estamos pelo que nos falta, já que não somos               
seres ausentes de algo que um terceiro ditou como importante - como nas relações              
de educação tradicional. Assim como não nos colocamos enquanto seres encerrados           
em si e já finalizados. Somos a rasura onde o afetar e ser afetado são indissociáveis                
e, por isso, produzem o imprevisível ao nos colocarmos sensíveis ao encontro. Dessa             
maneira, estamos juntos pela potencialidade de emergências e recriações das          
existências que se fazem em grupo.”   48

 
 

45 BARROS, 1995, p.7 
46 GUATARRI apud BARROS, 2007, p.287 
47 BARROS, 2007, p.288 
48 REIS et al, 2020, p.40 
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O espaço que seria ocupado pelo terceiro que dita o importante passa a ser ocupado               

pelo dispositivo. Esta é a coisa que possibilita um aprender através do afeto, do              

atravessamento de cada encontro, assim nos fazemos grupo “por contingência, implicando           

uma montagem indefinida de composições” , tendo no centro um algo que possa nos fazer              49

retornar. 
 
 
“Começar das imagens é permitir que somente elas ocupem o centro. Sendo assim,             
não seria apenas um grupo descentrado, mas sim, uma experiência de grupo            
descentrada pelas imagens, uma vez que é por meio das imagens exibidas e             
produzidas com base no encontro que construímos um ser com e através do outro.”  50

 
 

Essa experiência “está no domínio da ruptura, da afirmação da potência, do escape             

do que está naturalizado” , caracterizada por promover ações que possibilitam ao professor            51

“se automodelar, isto é [...] captar os elementos da situação que construa suas próprias              

referências teórico-práticas.”  52

 

Esse terceiro, o dispositivo, é um conjunto de “regras que colocavam uma certa             

situação em crise e demandavam gestos de criação. Um dispositivo era assim normalmente             

feito com poucas e objetivas regras que gerariam um grande descontrole, uma abertura para o               

acaso.” . Apresentou-se, na experiência do segundo semestre, como ferramenta pedagógica          53

essencial na preservação das subjetividades enquanto possibilitou invenções, proporcionando         

a formação do tecido coletivo.  
 
 
“Ele pressupõe duas linhas complementares: uma de extremo controle, regras,          
limites, recortes; e outra de absoluta abertura, dependente da ação dos atores e de              
suas interconexões. Imaginamos o dispositivo como uma forma de entrada na           
experiência com a imagem sem que a narrativa e o texto estivessem no centro, nem               
as hierarquias fossem antecipadas, justamente porque o dispositivo é experiência não           
roteirizável e amplamente aberta ao acaso e às formações do presente.”  54

 
 

O acaso, assim como a crise que se instaura em certa situação, se fazem presentes               

como elementos na pedagogia do grupo, se relacionam à ideia de formação - afetam a relação                

49 BARROS, 2007, p.288 
50 REIS et al, 2020, p.39-40  
51 BARROS, 1995, p.7 
52 BARROS, 1995, p.7 
53 MIGLIORIN, 2015, p.78-79 
54 MIGLIORIN, 2015, p.78-79 



25 

com o mundo, o olhar, o ouvir, o registrar. A formação no grupo não se faz em um tipo, ou                    

um modo, mas nos múltiplos modos que convivem no grupo. Assim, aprendemos com o acaso               

ao abraçarmos as possibilidades que ele nos traz - essa relação  
 
 
“não encarcera o[s] professor[es] neste papel tradicional, permite que todos se           
reúnam, reflitam e construam ativamente juntos. Ao compartilhar[mos] uma outra          
experiência de construção de saber em que atuam[os] de forma inventiva, o[s]            
professor[es] volta[m] fortalecido[s] e com autonomia para recriar sua própria          
prática junto a sua escola.”  55

 
 

Tais aspectos se fizeram presentes no encontro do dia 4 de setembro de 2019,              

relatado por Matheus Hoffman em seu diário de campo. 

 
DIA 3 

Data: 04/09/2019 (15h-20h) 
 
[...] Mais uma vez, decidimos começar assistindo aos dispositivos pedidos na           
semana anterior, seguindo a mesma lógica de exibir duas vezes seguidas cada            
dispositivo e deixar o silêncio como gatilho para o debate acerca das obras. 
[...] 
Como não exigimos que eles editassem os vídeos, colocando os planos na ordem             
que deveriam ser exibidos, deixamos para fazê-lo na hora, abrindo-os no Premiere            
em ordem. Isso causou uma leve confusão que teve grande importância.  
No primeiro vídeo exibido, na hora de colocar os planos em ordem houve um certo               
equívoco que gerou um interessante debate sobre como a montagem cria o sentido             
de um filme. Vale lembrar que a proposta era que gravassem 3 planos distintos que               
tivessem algum senso narrativo ou de continuidade. Nesse caso, tratavam-se de 3            
planos gravados dentro de uma escola: o primeiro mostrava as crianças durante a             
aula, o segundo representava a “hora da saída” com várias crianças transitando pelo             
pátio e o terceiro mostrava um senhor no portão da escola, aparentemente esperando             
por alguma daquelas crianças. Todavia, na exibição “errada”, esse plano do senhor            
esperando a criança apareceu tanto no fim, como deveria, quanto no começo, no             
lugar do plano dentro da sala de aula. Isso causou nos espectadores a impressão de               
que aquele homem estava ali antes esperando pela criança e ela não chegava nunca,              
parecia uma espera demasiada longa. Já quando houve a exibição “correta”, com os             
planos na ordem em que foram pensados originalmente, o caráter narrativo do vídeo             
tomou mais destaque e eles comentaram sobre como ele dava essa impressão de             
“início, meio e fim” da rotina escolar.  
Um outro vídeo que merece destaque foi o que começava com um plano que              
mostrava uma revista cuja capa estampava uma imagem de Platão, sendo seguida            
por um plano que mostrava o céu e, por fim, um plano de um grupo de lixeiras.                 
Houve uma longa e construtiva discussão a respeito do que o autor queria passar,              
surgindo diversas hipóteses diferentes. Esse trabalho gerou um interessante debate          
sobre o poder ideológico da montagem e como a junção dos planos atribui um novo               
sentido às imagens, contribuindo na construção de uma mensagem. 
De modo geral, os trabalhos geraram conversas bastante enriquecedoras sobre          
montagem, mas acabaram tomando todo o tempo do encontro.  56

 

55 REIS et al, 2020, p.47 
56Entrada “Dia 3” do Diário de Campo de Matheus Hoffman 
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Aqui temos a figura do acaso nos guiando no processo de criação. A experiência de               

assistir ao dispositivo fora da ordem foi importante para, logo no começo do encontro,              

percebermos as possibilidades de criação e como as ideias “começo, meio e fim” e              

“continuidade” são maleáveis. Isso torna a relação com o processo de montagem no cinema              

mais fluida, menos condicionada a um grande pensamento de montagem ou a determinados             

“estilos”. O acaso se apresentou como o disparador da conversa, como mais uma coisa (para               

além do dispositivo) que nos mobilizou ao pensarmos sobre a técnica, aprendemos com um              

fazer não controlado. Relatamos essa experiência, no e-mail, da seguinte forma:  

 
“Ao longo da semana nos desafiamos a selecionar e relacionar imagens sem som e              
foram em torno delas que nos movimentamos em nosso último encontro. Como o             
acaso está sempre à espreita, começamos a ver um vídeo com a sequência das              
imagens trocada. Após notarmos a troca, revimos a sequência previamente          
construída. O tom que permaneceria já estava lançado, percebemos que existem           
construções de narrativas que guiam mais nossos sentidos e outras que são simples             
trampolins para outras possibilidades de sentir.”  57

 
Sentimos coisas ao ver um dispositivo, nos deixamos num estado de reflexão e             

quebramos o silêncio ao compartilharmos as sensações e pensamentos despertados durante a            

exibição. O ato de compartilhar e a experiência de assistir criam uma aproximação com um               

outro. Estamos em contato através da fala e da escuta, expressando pensamentos e sensações              

despertados pelo assistir - mesmo que as ideias sejam distintas, temos uma conexão pela              

atenção para com um outro, essa escuta sensível guia nossa metodologia. 
 
 
“Cada vídeo nos despertava de diferentes maneiras, assim, percebemos que aquilo           
que era exibido e nos afetava dependia de uma série de decisões ou acasos que               
compõem as imagens. Não apenas a escolha da sequência da imagem, como também             
o enquadramento, as cores, sombras, as imagens mais fixas e lentas ou com muitos              
personagens e ações, entre outros. A sensação de temporalidade e movimento           
também marcou nosso debate, como quando vimos a composição feita por um único             
enquadramento cuja sensação de tempo vinha dos movimentos dos corpos; ou, ao            
contrário, no vídeo em que mesmo com diferentes enquadramentos e espaços, a            
câmera, corpos e cores imóveis freavam a vivência do tempo.”  58

 
 

Aprendemos, por essa circunstância - a partir dos debates em torno das escolhas -              

sobre os diferentes processos presentes nas fases de produção de um filme. Aqui falamos              

57Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 3. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 8 de setembro de 2019.  
58Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 3. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 8 de setembro de 2019.  
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sobre montagem, produção, pré produção e outros estágios - todos demandam escolha e foi a               

partir dessa palavra que pudemos ter contato com a complexidade de uma criação audiovisual.              

Assim, temos a constatação das referências teórico-práticas indicadas por Benevides. 

 

Outro aspecto do dispositivo que se fez presente no grupo é sua possibilidade na              

construção narrativa, que  
 
 
“implica em uma operação temporal. Se o que está sendo narrado é um encontro, um               
efeito de encontros entre corpos colocados em contato por um dispositivo, podemos            
falar de um presente absoluto que se dá quando o dispositivo está em ação. O que                
está sendo narrado, documentado, não existe fora do momento da ação do            
dispositivo. Não tem futuro nem passado. Se dissolve quando o dispositivo é            
desarmado. Neste sentido, a narração via dispositivo coloca em prática um ao vivo             
do fato; o que vemos é passado, já aconteceu, mas o que vemos é também um                
presente não reproduzível, que não se entrega a uma ordem previamente estabelecida            
nem se desdobra para depois do que vemos. O acontecimento produzido via            
dispositivo não explica o passado - nem das pessoas, nem dos personagens, nem dos              
lugares nem dá pistas para o futuro.”  59

 
 

Exploramos tal aspecto na experiência “Mesa de Bar”. Criado a partir do desejo de              

expressão das angústias presentes conosco e da ideia de criarmos um dispositivo de escrita,              

brincamos com a reprodução de um filme-dispositivo Amiga Oculta (Carla Miguelote,           60

2017): 
 
 
“Olá, pessoal! 
No encontro desta quarta-feira (09/10) resolvemos experimentar o compartilhamento         
de experiências e sentimentos através de um dispositivo que mesclava escrita e            
audiovisual. Na escrita, criamos frases a partir de "modelos" que recebemos (escritos            
de caneta na foto), após esse processo, depositamos em um copo de plástico os              
papéis dobrados e, em roda, passávamos o copo. Cada pessoa sorteava um            
papelzinho, lia-o em voz alta e em seguida repetíamos a frase em grupo. 
No material produzido pudemos vislumbrar as diversas reações e movimentos diante           
das frases lidas pelos participantes, pois o processo envolvia duas câmeras – uma             
filmando quem lia e outra quem ouvia e repetia a frase. O dispositivo também              
permitiu discussões acerca da alteridade, já que podíamos contemplar dois lados da            
câmera ao mesmo tempo (quebrando a hierarquia, comum no cinema, entre quem            
filma e quem é filmado), de forma a promover grandes trocas interpessoais. 
Frases que envolviam memórias, gostos, questões existenciais e densas reflexões          
eram apropriadas por todos, numa orquestração, somada ao ambiente de 360°           
construído pelo movimento das câmeras, que trazia intensos tons de horizontalidade           
para o dispositivo realizado.”  61

59 MIGLIORIN, 2006, p.84 
60 “O que o filme-dispositivo se propõe a fazer é criar mecanismos para eventualmente captar o que é 
contingente.” (MIGLIORIN, 2006, p.90) 
61Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 7. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 13 de outubro de 2019.  
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Temos nessa experiência uma outra forma de produção das imagens - se até aqui              

tivemos a negociação com o outro, a concessão do olhar ou a troca do que foi realizado como                  

formas de acessar a imagem, na Mesa de Bar pudemos sentir o poder da imagem, ao nos                 

entregarmos ao descontrole do registro. Inventamos uma forma de gravar com duas câmeras             

e, nesse processo, negociamos se iríamos ver ou não o que estava sendo filmado - ao termos                 

de colocar dois celulares juntos por um elástico em tripé de mesa, decidimos que as telas                

ficariam uma de frente à outra e concedemos a função de filmar para o acaso. Desejávamos                

reproduzir o dispositivo do filme: duas câmeras que filmam “em espelho” - uma a fala, a outra                 

seu oposto (as reações/repetições), e que giram para o lado, seguindo a ordem da roda. Por                

não termos acesso ao que estava sendo filmado durante a brincadeira, ficamos impressionados             

ao projetarmos as capturas realizadas pela gambiarra que filma dos dois lados - percebemos              

ali o “mecanismo de produção [que] cria uma situação onde os personagens são colocados a               

agir. Podemos dizer então que nesta ação acontece uma efetivação de potencialidades do real”             

, nos colocando numa aproximação intensa com o filme (que fizemos) e com o mecanismo               62

do filme que inspirou nossa atividade. 

 

Há uma outra dimensão, a da presença da dinâmica neste dispositivo. Ela se             

apresenta através da desindividualização - na escrita, na fala e na repetição. Assim como a               

dinâmica Nome e Algo Sobre Si, temos elementos individuais sendo jogados ao grupo -              

possibilitando que interações aconteçam “de maneira não usual e, desta forma, recriam as             

próprias relações.” e engajem “todos os atores do processo em uma horizontalidade lúdica             63

de possibilidades, permitindo que qualquer escola, de qualquer lugar, ‘brinque’ da mesma            

brincadeira, com efeitos e resultados singulares, pautados pelos interesses e características da            

comunidade.”  64

 

Ainda no aspecto de deslocamento do olhar, diferente do dispositivo Lá Longe Aqui             

Perto (que tem negociação como uma concessão entre dois humanos), no dispositivo Filmar a              

Neve, o olhar desafia (como no Mesa de Bar) o espaço do controle, do olhar humano - temos                  

um dispositivo em que o “resultado” não se dá pela montagem, mas por um descontrole no                

62 MIGLIORIN, 2006, p. 87 
63 REIS et al, 2020, p.47 
64 MIGLIORIN, 2015, p.80 
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ato de filmar. Temos uma materialização da crise ao negociarmos com um objeto. Estamos              65

lidando novamente com a dimensão lúdica do fazer.  

 
“Neste encontro começamos revendo o vídeo realizado no encontro 7 que ao ser             
composto por imagens espelhadas nos bombardeia com fragmentos das diversas          
reações diante das leituras das frases sorteadas. Em seguida nos deixamos afetar            
pelas imagens do dispositivo ‘filmando a neve’, experimentando a ideia de           
descontrole. Justamente por não serem guiados pelo olho humano, os movimentos e            
ângulos inusitados desencadearam sensações como a de estar em um convés em um             
dia de sol e mar calmo, ou mesmo a rede que se balançava a cada espirro; assim                 
como inventaram novos sentidos ao vermos um chão se liquefazer dentro de um             
liquidificador ou nos vermos como uma mosca voando agitada por uma sala de             
aula.”  66

 

Os dispositivos realizados no sétimo e oitavo encontro compartilham um descontrole, ele se             

apresenta como uma terceirização da operação da câmera, que é realizado pelo objeto. No              

Conversa de Bar, se tem a dimensão da expressão verbal, da leitura relacionada à criação de                

grupo e o descontrole aparece no registro daquele experiência - ainda fazendo parte dela.              

Enquanto isso, o descontrole no Filmar a Neve passa pelo processo de escolha, em que se                

decide um objeto para o qual dar o controle. Uma câmera que se gruda a um ventilador deixa                  

de estar na posse de um humano e passa a ser controlada pelo movimento circular das hélices                 

- o acaso, novamente, faz sua parte. O que difere as duas experiências com o descontrole do                 

registro é o espaço em que são realizadas. Por estarmos em grupo, nossa atenção (na Mesa de                 

Bar) se volta para o outro, enquanto que no Filmar a Neve, essa atenção está voltada para a                  

negociação com o objeto que registra - uma concessão do olhar entre uma pessoa e um objeto.  

 

No Conversa de Bar existe um desapego do registro, em que sabemos da existência              

dele, mas faz parte de uma ação motora junto às outras, tornando-se parte de um conjunto: ler                 

em voz alta, repetir o que ouviu e girar a gambiarra que filma dos dois lados. Assim, temos o                   

acesso ao registro apenas em um momento seguinte, o do assistir. Tal ação mudou nossa               

percepção do movimento entre o fazer do dispositivo e o assistir coletivo, demonstrando uma              

65 “Há no dispositivo uma dimensão lúdica que no trabalho na escola é bem-vinda; há uma tarefa a cumprir, um                    
desafio a realizar. O dispositivo instaura uma crise desejada por quem dele participa. Uma crise nas formas de                  
ver e perceber: antes de soluções há uma suspensão das soluções conhecidas. Na crise as decisões não estão                  
prontas, as respostas demandam invenção, uma vez que a repetição da mesma resposta é o aprofundamento da                 
crise. [...] precisariam intervir, resolver questões, produzir encontros, solucionar problemas lógicos, de            
sociabilidade e estéticos, sem, entretanto, termos que antecipar questões a serem debatidas e desenvolvidas 28,               
nem termos que pautar as ações por maneiras certas ou erradas de executá-las.” (MIGLIORIN, 2015, p.79) 
66Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 8. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 21 de outubro de 2019.  
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outra possibilidade de contato com o estranho. Aqui, temos uma ruptura do que está, em nossa                

prática, naturalizado. No encontro não temos, como anteriormente, apenas o assistir ou o             

fazer; a dinâmica ou o dispositivo, mas um mafuá do que era a própria metodologia. 
 
 
“O mafuá é ordem e desordem para quem está dentro e pura bagunça para quem está                
fora. Para quem está fora, bastaria impor sua vontade, exercer a autoridade e             
organizar a ‘brincadeira’, a partir de formas de premiação, provas universais ou            
palavras de ordem. Para quem está dentro, sejam eles professores, saberes,           
sonoridades, histórias, alunos, o mafuá terá que encontrar ordens que dependem de            
suas ações e montagens, de narrativas e poéticas.”  67

 

3.2  Pedagogia | Encontro | Extrapolação 

 

Na experiência do grupo no segundo semestre de 2019, diferente da experiência no             

Cinema Sujeitos e Territórios, a separação entre dinâmica e dispositivo começou a se tornar              

nebulosa. Se, no primeiro encontro, tivemos uma dinâmica (Nome e Algo Sobre Si) e um               

dispositivo de fotografia, nas experiências seguintes, passamos a perceber uma aproximação           

entre esses processos. Anteriormente, a estrutura se dava em uma divisão entre o fazer do               

dispositivo - fora do grupo - e o assistir coletivo - no encontro. Ao passo em que a estrutura de                    

um encontro se alterou, também se alteraram as separações entre o assistir coletivo e o fazer:                

seja ele da dinâmica ou do dispositivo. Assim, o centro para o qual retornamos deixa de ser a                  

imagem e passa a ser qualquer coisa que nos aproxime. A experiência com “Livrinho”, por               

exemplo, representa esse momento - trazendo características da dinâmica e do assitir coletivo,             

ao mesmo tempo que do fazer do dispositivo.  

 
“Olá pessoal, 
Nesta semana nos desapegamos das imagens, nos desligamos dos aparelhos para nos            
permitir brincante através do embaralhamento de todos. Compusemos “livrinhos”         
criados coletivamente em um processo em que a palavra desencadeante não terá seu             
espelho em imagem, mas sim, se transformará em muitos por meio da troca. 
Pela escolha de alguém, inspiramos sons que compõem o campus da UFF: som             
desencadeia palavra do outro, virando desenho para outro, que volta a ser palavra             
que vira desenho em um compartir que nos escapa. Processo movimento que nos             
impede de ficar inertes à palavra inicial, que não encerra significados já que abarca              
um pouco de cada, nutrindo a montagem coletiva. 
Nessa dinâmica de montagem a partir do que o grupo nos entrega, questionamos a              
falsa sensação de consenso em torno do que a montagem emana. Nos perguntamos             
se controlamos aquilo que entregamos ou mesmo se há a necessidade de controlar             

67 MIGLIORIN, 2015, p.196 
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aquilo que passamos para alguém. Nos remontamos ao rirmos e rabiscarmos juntos,            
sem precisar nos lançar na busca por um acordo sobre o que está sendo              
experienciado, pois o compartir já nos basta.”  68

 

Mesmo com a alteração de tal estrutura, o aprender se mantém. As questões             

pedagógicas atreladas ao dispositivo, à dinâmica e ao assistir coletivo se tornam presentes             

conjuntamente no encontro, como podemos observar na experiência acima. 

 

Aprendemos uma montagem que não se fez com o filme, com um objeto, se faz com                

o outro - assim decidimos que “continuaremos nessa montagem através do outro ao longo da               

semana.” . O dispositivo se torna a regra no objeto, no papel; dobrar o papel para que se                 69

torne um livro, ir lá fora e ouvir - há, novamente, uma movimentação que permeia a escolha                 

(do local, que se torna som e depois palavra) de um indivíduo que é compartilhada com um                 

outro (negociação), a partir do ouvir, pensar numa palavra, escrevê-la no papel e passá-lo para               

o lado. Aqui, como numa dinâmica, há essa movimentação da desindividualização.  

 

O filme, assim, dá lugar ao desenho, à escrita e à desindividualização, ao podermos              

inventar a partir do outro, recriar aquele “estímulo” no papel - é palavra que se torna desenho,                 

que vira frase e volta ao estado de rabiscos, que se torna uma palavra e novamente outro                 

desenho. E, no fim, tudo isso se torna um processo de aprendizagem, do compartilhar de               

interpretações, memórias e sensações desencadeadas pelo fazer coletivo. Temos um aprender           

através do encontro entre os participantes do grupo, tomando o processo de            

desindividualização também como criador - aqui, debatemos a ideia de consenso na            

montagem coletiva através do compartilhar de Wilson*. 
 
 
“O encontro começa. Os professores se dividem em duplas e saem desbravando o             
campus em busca de sons. Paula* e seu colega Douglas invadiram a aula do César,               
eu e Nívea fomos do sótão ao corredor do estúdio. Depois que todos ouviram os               
sons, voltamos para o Kumã e iniciamos o Livrinho. Cada um escreveu uma palavra              
mobilizada pelo que ouviram e em seguida passamos para o colega ao lado desenhar              
algo mobilizado pela palavra, seguindo assim até completar as oito páginas. Foi um             
processo deveras divertido, todos riam e interagiam bastante conforme o livro           
rodava. Como havia mais de 8 pessoas (inclusive, duas chegarem durante o            
processo, uma delas pela primeira vez no grupo) o livro não terminou nas mãos de               
quem o começou, portanto tivemos que devolvê-los aos seus “donos”. Em seguida,            

68Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 4. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 14 de setembro de 2019.  
69Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 4. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 14 de setembro de 2019.  
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quando cada um tinha seu livro na mão, começamos a compartilhar os resultados             
com os colegas. Essa atividade foi muito enriquecedora e contribuiu bastante para            
debater o processo de montagem/criação coletiva, além de nos mostrar também a            
pluralidade de interpretações que uma palavra ou desenho pode gerar (que no caso             
do cinema, se aplica aos diversos sentidos que um filme pode receber, tudo depende              
do espectador). 
Todavia, ouso dizer que houve um momento bastante tenso durante essa conversa.            
Um dos professores, Wilson*, não gostou da interpretação tida como “consenso” a            
respeito de um dos livrinhos que havia iniciado com a palavra “pai” e terminado,              
depois de todo o processo, com um desenho (feito por mim, inclusive) de algo que               
interpretaram como um átomo. Alguém na sala levantou que essa associação entre a             
imagem final e a palavra “pai” remetia a Deus e alguns colegas concordaram com a               
interpretação. Foi isso que incomodou Wilson* - para ele, esse consenso não deveria             
existir, não deveriam ter tomado essa interpretação de forma totalizante. Ele ainda            
trouxe para o debate uma experiência pessoal que havia acontecido com ele naquela             
semana. Um de seus alunos, com quem havia se encontrado na quinta-feira da             
semana anterior, havia sido morto com um tiro na cabeça. A princípio, não parecia              
ter muito sentido trazer essa questão no meio daquele debate, mas isso só provou              
como o dispositivo era capaz de aflorar as sensibilidades dos participantes e como             
possibilita, às vezes de forma um tanto catártica, que eles expressem seus            
sentimentos através da arte. 
Depois de um certo tempo nessa conversa, Wilson* entendeu que não foi proposital             
essa colocação de uma interpretação comum ao grupo, muito pelo contrário: o            
consenso é impossível, visto que cada um ali era capaz de interpretar o mesmo              
objeto de formas distintas. O encontro concluiu com a passagem do dispositivo para             
a semana seguinte.  70

 
 

Nessa experiência, temos questões provocadas pelo Livrinho - formado por palavras           

e desenhos, que nos levaram para além de discussões sobre as possibilidade da arte - da                

interpretação de uma palavra, desenho ou filme. Também discutimos a ideia de que a pessoa               

se sensibiliza e cria a partir de alguma coisa, seja ela qual for - tela, papel, imagem, som,                  

desenho, palavra ou performance. 

 

Além de discutirmos questões “técnicas”, pudemos nos aprofundar em nós, no que            

nos torna humanos e professores - as relações que construímos e como as interpretamos. A               

decisão, algo presente em nosso cotidiano, pode se mostrar complexa - o consenso, parte da               

decisão coletiva, se apresentou como algo ideal (do mundo das ideias) que, na realidade, se               

revela como uma forma de sociabilidade. Discussão que entrei em contato, novamente, no             

processo de escrita da presente monografia ao ler Regina Benevides em diálogo com Grüner,              

que afirma: “As argumentações seguem indicando que consenso não significa,          

necessariamente, violentação de singularidades ou massificação, importando arguir sobre as          

implicações de cada um do grupo… Concordamos que consenso não seja necessariamente            

70 Entrada “Dia 4” do Diário de Campo de Matheus Hoffman 
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violência” . Chegamos em conclusão semelhante ao pensarmos a partir da experiência com            71

Livrinho, de um brincar que se fez em grupo - uma extrapolação do audiovisual, que se                

apresentou como discussão sobre o cotidiano, o se afetar e também o cinema, ao mesmo               

tempo se fazendo uma discussão da nossa própria prática, daquele coletivo.  

 

Observamos também esse aspecto na experiência da “Brincadeira de Recreio”, em           

que dialogamos com a videoperformance Adjungierte Dislokationen de Valie Export (1973): 

 
“Diante destas experiências [Conversa de Bar e Filmando na Neve], resolvemos           
juntar a ideia de descontrole com a câmera espelhada, só que agora não estaríamos              
mais sobre o descontrole total da câmera sem corpo humano, mas sim, esta estaria              
sob a influência do movimento do outro. Em duplas e de costas - cada um com sua                 
câmera em oposição - andamos pelo IACS negociando divertidamente o passo do            
outro. Como os movimentos eram de dois corpos em constante negociação não havia             
como um corpo controlar sua própria câmera. Dois corpos formaram um único tripé             
para duas câmeras opostas, além de termos uma terceira câmera de fora que filmava              
livremente.”  72

 
 

O dispositivo foi criado a partir de reflexões sobre as experiências de descontrole e              

negociação. Aqui retorna uma relação do brincar, em que temos o brincar como parte              

principal (enunciada pela palavra “divertidamente”). Este “puxa” as regras da negociação e do             

descontrole - a constante negociação se apresenta aqui como uma extrapolação da negociação             

(aproximação com um outro) tornada excessiva pela necessidade de contato físico e pelas             

constantes decisões de cada dupla, como se para nos movimentar, necessitássemos barganhar            

com um outro. Temos nessa experiência a exploração dos corpos, do espaço e dos registros,               

uma extrapolação tornada possível pelas “introduções” em encontros anteriores. Um processo           

de aprofundamento na exploração, que se iniciou em negociações no primeiro encontro, numa             

narrativa que se criou por um acaso, na concessão da imagem a um objeto, na troca de                 

experiências na Mesa de Bar e culminaram na Brincadeira de Recreio.  

 

Temos então, uma relação que assume o híbrido, que está para o audiovisual e o               

cinema, assim como está para o desenho, a poesia, a performance. Algo semelhante ocorreu              

nas experiências de Ana e Keven no Cinema, Sujeitos e Territórios: 
 

71BARROS, 2007, p.286 
72Laboratório Kumã. Sobre o Encontro 8. [mensagem enviada ao grupo] Mensagem enviada por: 
<kuma.uff@gmail.com> em: 21 de outubro de 2019.  
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“O cerne das nossas práticas em Cinema-Educação não é o filme ou o produto              
realizado, mas sim, as relações que ele desencadeia – e verificamos esse            
desencadeamento sendo feito por demais formas artísticas como a Música,          
Literatura, Artes Plásticas, Teatro, etc, isto é, a Pedagogia do Cinema se revela em              
um lugar que pode ser alcançado tomando como ponto de partida outros objetos para              
além do filme, e nem por isso deixa de ser Pedagogia do Cinema, pois o Cinema não                 
se define exclusivamente pelo filme.”  73

 

 

Escrevem também sobre a “pedagogia do cinema” e as dinâmicas no grupo:  
 
 
“Nas dinâmicas que realizamos em grupo lidamos com objetos que não eram filmes,             
mas poesias, desenhos, sons, e, em todo caso, quando estes outros objetos eram             
colocados para o grupo eles mobilizavam um encontro entre as pessoas e a             
pedagogia do cinema se dava ali. No caso dos dispositivos, os encontros já aparecem              
antes mesmo dos dispositivos estarem prontos; no planejamento em grupo, na feitura            
em dupla, etc, mas se marcam também no momento da exibição pedagógica desse             
material produzido pelo grupo. O filme, portanto, embora uma ferramenta poderosa           
para promover encontros (pedagógicos de Cinema-Educação), não é a única.”  74

 
 

A pedagogia do grupo se faz junto com uma do dispositivo, mas distante de uma               

pedagogia que se restringe ao Cinema-Educação, sendo assim não apenas pertencente ao            

Cinema-Educação como à Arte-Educação. É importante pontuarmos a não-centralidade da          

“imagem de cinema” em nossa metodologia, possibilitando a abertura de diálogos com            

campos outros, para além do que já dialogamos - psicologia, cinema, direitos humanos, etc.              

Se podemos experimentar o fazer através dos Lumière, por que não experimentar o fazer              

através de Valie Export? 

 

Tal questionamento me faz refletir sobre uma passagem de Benevides sobre grupo,            

como se nos dissesse sobre as possibilidades do grupo para além de práticas da clínica grupal:                

“o que está aí se colocando é não uma ‘nova’ proposta de grupo, mas o desencadear do                 

processo analítico por ampliação de graus de transversalidade. No caso dos grupos isto se              

daria quando eles pudessem se por como suportes para diversos modos outros de expressão.”             

 75

 

 

73 REIS et al, 2020, p.68 
74 REIS et al, 2020, p.68 
75BARROS, 1995, p.7 
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4 CONCLUSÃO 

 

Enquanto grupo de formação, a experiência do segundo semestre demonstra uma           

capacidade que extrapola as possibilidades de uma pedagogia que seja apenas do cinema ou              

do audiovisual, se faz uma pedagogia das artes. O grupo se demonstra, em suas              

potencialidades, mais do que mera formação técnica, se aproxima de uma prática de cuidado              

ao gerar modos alternativos de relação com o mundo e com as práticas da magistratura. Dessa                
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forma, cria um espaço de autonomia, de empoderamento frente às dificuldades do dia a dia. E                

as ferramentas para mudar não são apenas "o aprender técnico", mas os processos de ruptura               

do que está naturalizado que incentiva um professor em sua trajetória. Seja qual aula ela dê,                

seja em que local ela esteja - é essa possibilidade colocada frente aos desafios. Coloca a                

pessoa em um estado de abertura que propicia novas relações e é a partir daqui que temos uma                  

pedagogia, que não forma professores para utilizar audiovisual, mas que usa da arte como              

forma de cuidado junto de professores. 

 

O grupo, nessa experiência, enquanto pedagogia, se faz em um espaço diferente do             

de outras experiências. Como grupo, ele se apresentou distinto a cada encontro e enquanto              

pedagogia se demonstrou diverso de outras experiências realizadas em um mesmo período.            

Percebo, ao participar do grupo de professores, que não só como grupo, mas como              

metodologia, nos fazemos sem estrutura, sem espaço, nos fazemos no Mafuá. Foi uma             

experiência única - como a de escrever esta monografia, realizada entre os meses de junho e                

agosto de 2020.  

 

O projeto inicial envolvia entrevistas e análises estéticas de alguns registros realizados ao             

decorrer do grupo, o que traria uma maior aproximação com as experiências dos professores.              

Sendo assim, permanece o desejo de prosseguir com a pesquisa relacionada à pedagogia do              

grupo, expandindo e aprofundando relações entre conceitos apresentados neste trabalho. 
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