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RESUMO 
 

ISSO QUE NÃO SE VÊ 
Pistas para uma pedagogia das imagens 

 
 
 

O cinema e a escola são máquinas de fazer ver e viver. Acopladas: o que podem? Para apreender esse arranjo, será 
necessário abandonar a tradição e o destino do cinema no âmbito do regime de representação que vem lhe conferindo 
estatuto, em consonância com o pensamento ocidental-moderno, cujo regulamento se estrutura a partir da fundação de 
modelos; para nos movermos em termos de práticas que instauram processos pedagógicos de criação. Tal 
reposicionamento das imagens nos traz consequências definitivas no que concerne aos seus modos de circulação, aos 
dispositivos pedagógicos e ao lugar conservado ao espectador-estudante / realizador-mestre. A hipótese se engendra 
preliminarmente através da dissolução do cinema como um aparelho educativo no quadro de uma pedagogia do transporte 
ou transferência. Somente desarmando esse sistema poderemos nos lançar ao cinema como uma máquina capaz de 
instaurar novos modos de existência. Assumindo uma metodologia cartográfica, a tese compõe uma constelação de objetos 
heterogêneos acumulados entre aventuras pedagógicas, vivências acadêmicas, coletâneas de filmes feitos em oficinas, 
convivendo integralmente com a produção conceitual e as teorias do cinema e dos cineastas, interpeladas intensamente. 
Assim, nos distanciamos da missão pedagógica do cinema enquanto envio e recepção de mensagens para uma perspectiva 
na qual a pedagogia das imagens se concretiza como produção subjetiva e experiência sensível, por meio de uma 
concepção estendida do conceito de montagem. Montagem que extravasa a mera dimensão técnica definida pelos 
procedimentos de cortar e colar fragmentos, moldá-los em séries e arranjos (des)ordenados. Montagem como a potência 
de um agir-pensar próprio às imagens. Destarte, se as imagens não são invólucros preenchidos de verdades, significados 
e conteúdos, que estão representando o mundo; mas blocos de sensação – movimento e duração –, desdobraremos a 
pista de que o cinema e a educação podem lançar mundos no mundo. Em vez de modelos de recognição, no âmbito dos 
programas representacionais, buscamos novas linhas de com-posiçãoentre a máquina-cinema e a máquina-escola.   
 
 
Palavras-chave: cinema; pedagogia das imagens; educação; representação; montagem. 
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ABSTRACT 
 

THIS WHAT IS NOT SEEN 
Tracks for a pedagogy of images 

 
 

Cinema and school are machines, machines of making – to see and to live. However, when attached, what can they 
produce? In order to understand this arrangement, it is necessary to lapse both cinema's tradition and faith in the regime 
of representation. In turn, representation has been granting it statute in consonance to modern-occidental thinking, which 
is established by models and pretenders. To abandon this system is the only possibility to move towards refreshed practices 
that introduce pedagogical processes of creation in cinema and education. Such image repositioning brings us to definitive 
consequences concerning its ways of circulation, to the pedagogical apparatus, and student-spectator / educator-
filmmaker site. The hypothesis rises primarily from the dissolution of cinema as an educational dispositive based on the 
idea of a pedagogy of transportation or transference. Only by disarming this system we will be able to project a cinema as 
a machine that creates new modes of existence. Embracing a cartographic methodology, the thesis gathers an inventory 
of heterogeneous objects accumulated through pedagogical adventures, academic experiences, collections of movies made 
in workshops with children, which coexists integrally with the conceptual production and the film/filmmaker’s theories. 
Thus, we move away from cinema's pedagogical mission of sending and receiving messages towards a perspective in 
which pedagogy of images materializes itself as a sensible experience and subjective production, from an extended concept 
of montage. The montage that overflows the mere technical dimension, defined by cutting and gluing fragments, shaped 
in series and (dis)ordered arrangements. Montage as the potency of acting-thinking images on its own terms. If images 
are not boxes filled up with truth and meaning, which are solely representing the world but are instead blocks of sensations 
– movement and duration –, we will shift to the held that cinema and school can project worlds into the world. Instead of 
models of recognition, within the scope of representational system, we search for new compositional modes between 
cinema-machine and school-machine. 
 
 
Keywords: cinema; pedagogy of images; education; representation; assemblage. 
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RÉSUMÉ 
 

CE QUI NE SE VOIT PAS 
Pistes por une pédagogie des images 

 
 

Le cinéma et l'école sont des machines qui font voir, écouter et vivre. Assemblés : que peuvent-ils ? Pour comprendre 
cette combinaison, il faut abandonner la tradition ainsi que le destin du cinéma dans le cadre du régime de représentation 
qui lui confère son statut, en résonance avec la pensée occidentale moderne, dont les critères dépendent de la fondation 
de modèles, afin que l'on puisse se mouvoir selon des pratiques instaurant des processus pédagogiques de création. Une 
telle reconfiguration des images entraîne des conséquences définitives en ce qui concerne leur mode de circulation, les 
dispositifs pédagogiques et la place du spectateur-étudiant / réalisateur-maître. L'hypothèse s'engendre dans un premier 
temps par la dissolution du cinéma en tant qu'appareil éducatif dans le cadre d'une pédagogie du transport ou du transfert. 
Ce n'est qu'en désarmant ce système de fonctionnement que nous pourrons nous élancer vers le cinéma en tant que 
machine capable d'instaurer de nouveaux modes d'existence. En adoptant une méthodologie cartographique, cette thèse 
fait l'inventaire d'objets hétérogènes accumulés lors d'aventures pédagogiques, d'expériences académiques et de 
productions filmiques en atelier, conjointement à la production conceptuelle et l'intense interpellation des théories du 
cinéma et des cinéastes. Ainsi, nous nous éloignons de la mission pédagogique du cinéma en tant qu'envoi et réception 
de messages, pour nous diriger vers la perspective d'une pédagogie des images se concrétisant comme expérience sensible 
et production subjective, par le biais d'une vision élargie du concept de montage. Montage qui déborde la simple dimension 
technique définie par les procédés de coupe et d'assemblage de fragments et leur agencement en séries et bout à bouts 
(des)ordonnés. Montage en tant que puissance d'agir-penser des images selon leurs propres termes. Si les images ne sont 
pas des boites remplies de vérités, de signifiés et de contenus qui représentent le monde, mais plutôt des blocs de 
sensations – mouvement et durée –, nous développerons l'idée du cinéma et de l'éducation en tant que lanceurs de mondes 
dans le monde. À la place des modèles de recognition, dans le domaine des modèles de représentation, nous cherchons 
de nouveaux modes d'émulation entre la machine-cinéma et la machine-école. 
 
Mots-clés	: Cinéma ; pedagogie des images	; éducation	; répresentation, montage.  
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[e] 

 

 
E s b o ç o  d e  d i s p o s i t i v o  p a r a  e s c r e v e r  um a  t e s e  

 

 

 

 

 

Pergunte-se sobre sua hipótese. Se já houver qualquer hipótese clara, escreva-a em duas 

linhas. Publique-a em alguma rede social, narre-a aos seus avós, imprima-a num mural de 

anúncios no supermercado, pregue-a em postes, compartilhe-a nos fóruns da internet. Sinta-se 

livre para não escrever a tese após qualquer um desses movimentos: vá para outro lugar. 

Desenhe um círculo grande num campo amplo o suficiente para delimitar a maior área 

possível sem confundir-se com outros terrenos. Sente-se no centro desse círculo. Deite o corpo 

sobre a grama, a terra, o asfalto, o tédio. Olhe para o céu até que chova, até que um avião caia, 

até que a noite venha, até que morra. Tente não fazer nada durante esse tempo. À esta altura 

você já deve estar se coçando. 

Projete com a maior força possível seu celular contra a parede evitando atingir pessoas 

próximas. Dos estilhaços recrie um novo objeto com funcionalidades abstratas. Venda-o por 13 

reais pelas redes, alguém seguramente o comprará. 

Com os 13 reais obtidos pela venda do objeto feito dos estilhaços de seu celular da mais 

nova geração, compre o quanto puder de papéis com formatos variáveis e canetas coloridas. Eles 

podem já ter sido usados, tanto os papéis quanto as canetas. Pode haver linhas nos cadernos, se 

preferir. Se restar algum dinheiro – é provável que não sobre nada –, compre cola.  

Selecione tudo o que possa criar relações improváveis, sobretudo entre as coisas 

dessintonizadas espaço-temporalmente (no jargão acadêmico diríamos que tudo aquilo que não 

é comportado pelo seu corpus ou os referenciais bibliográficos convencionalmente utilizados na 

sua área de pesquisa). Qualquer centelha de interesse é virtualmente agregável. A escrita é uma 

operação com signos, discursos, gramáticas, fonemas, conceitos, figuras de linguagem, 

abecedários que existem no mundo, portanto, inventadas por um coletivo de seres, e não um ato 

de criação afeito a gênios idolatráveis, como quiseram e ainda tentam amargamente nos 
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convencer. Escrita é trabalho na matéria. Preencha as páginas somente com informações alheias. 

Se algo parecer inédito ou muito particularmente seu, mastige e cuspa para algures. 

Assuma a pilhagem como método de trabalho. Essa é a nossa revanche contra a 

colonização do pensamento. Não apague as pistas deixadas. Não cite ninguém e acumule tudo 

o quanto puder. Não permita sobra de migalha de pensamento alheio – tudo é do mundo! tudo 

está no tudo! Incorpore ao máximo. A antropofagia é a metodologia do contra-ataque. À esta 

altura, você já estará inventando – ou, se assim o quisermos, fazendo ciência (para o horror dos 

arautos da racionalidade modera). 

Todas as manhãs, ou antes de dormir, leia poesia. Caso esteja demasiado cansado para 

ler, durma. Se ainda assim estiver cansado, ouça música enquanto não faz nada. Depressão, 

insônia, crises de ansiedade, falta de ar, estafa mental são sintomas que acometem as 

madrugadas da pesquisa e o cotidiano da vida de doutorandas e doutorandos, é o que diz a 

própria Organização Mundial da Saúde. Não é saudável passar quatro anos envolvendo-se 

solitariamente com um texto, com páginas e páginas de escrita, laboratórios, bibliotecas, com a 

pressão ou abandono das orientações, agências de fomento, a competição de colegas, os prazos 

a cumprir, a baixíssima autoestima, a insatisfação com os resultados da escrita, dores musculares, 

o futuro próximo, o desemprego por vir, o desmonte da educação pública. Contra todos os 

males, o antídoto é somente um: dançar, sempre que possível! Nietzsche já sabia, mas não o 

praticou o bastante. As crianças o fazem o quanto podem – no supermercado, nos bancos, 

durante a aula de matemática – talvez por isso estejam mais vivas. 

Caso ainda não tenha atirado o telefone contra a parede, eis uma boa hora (tente não 

gritar para não haver encontros desnecessários com a polícia, não será bom, quase nunca é bom 

encontrar a polícia, pouco importam o contexto ou o crime em jogo. É pior se você for negro 

ou negra, se for muito pobre e se não carregar consigo sua carteira de identidade).  

Não tome nenhum tipo de medicamento. 

Maneire no açúcar.  

Evite os agrotóxicos, tal como a própria bancada ruralista.  

Não compre armas. Jamais. Não há alegria em portar armas. A não ser que sejam de 

sabão, água e bolhas, que possam servir para guerras sem feridos em dias de calor e salada. Do 

contrário, só prestam ao cinema de ação (e filmes de ação não deveriam ser tomados jamais 

como inspiração para o governo de um povo). Guerras nunca produziram nada para além de 

destruição, dor e morte.  
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Em caso de angústia, escute vozes – pelo rádio. Ligue para alguém com quem não fala 

há tempos. Faça amigos que não se interessam em nada pelo que você pesquise. Faça amigos 

que não se pareçam em nada com você hoje mesmo ou há vinte anos. Faça amigos na hora do 

lanche e, logo em seguida, deixe-os. 

Fotossíntese-se. Observe como as plantas performam sua existência no mundo, como 

inventam cores, desenhos, interações das mais singulares, como estão imiscuídas aos desastrosos 

empreendimentos imobiliários, aos velhos casarões abandonados, como brotam do chão onde 

parece haver tão-somente concreto. Aprenda com as plantas a habitar o silêncio e ainda assim 

estar presente por todo o planeta: germinando, florescendo, morrendo e recomeçando. 

Anote todas as frases que parecem absurdas e imprestáveis, tais como estas. Envie 

mensagens de texto para conhecidos com cada uma delas. Anote as respostas. 

Se apaixone três vezes em cinco dias: no departamento de imigração; na fila do 

autoatendimento do bilhete de transporte; no veterinário. 

Perceba como se manifesta a inteligência de tudo aquilo que não é humano. Aprenda 

com o caminhar resiliente dos gatos, com a destreza dos pássaros que surfam nas correntes de 

ar. Prefira os lobos aos pareceristas ad hoc. Os morcegos aos especialistas. Em caso de dúvida, 

consulte um urubu. Não fale senão com os golfinhos, as morsas, as araras, as serpentes, as heras. 

Dance com as bactérias e protozoários. Mutualize-se com os fungos.  

A razão ocidental está nos levando ao apocalipse, é preciso reagir coletivamente ao 

imperativo desastroso desta nossa humanidade. Outras tantas existências sucumbiram, que 

pretensão temos em ser os que sobreviverão à própria sorte? Dinossauros, egípcios, aimaras, 

guaranis, hereros, Machu Picchu, iorubás, Pompeia, briófitas, aves, Grécia.     

Após 23 meses leia pela primeira vez todas as notas que colou nos papéis. Agora, use as 

canetas coloridas. Escreva sobre as frases com outras palavras, repetindo-as integralmente. 

 

Comece assim a sua tese. 
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[e] 

 

É possível que te chamem de louca  

Que passe uma vergonha enorme na banca de apresentação 

Que não consiga financiamento para um pós-doutorado 

Que não seja aprovada nos concursos públicos 

Que perca qualquer credibilidade conquistada às custas de muito suor e algum lobby 

Que seja motivo de deboche nos grupos da Compós 

Mesmo assim, nada pode ser mais desolador do que passar tanto tempo escrevendo para que 

ninguém jamais leia, para que a tese descanse solitária na estante da biblioteca universitária 

sob sua capa preta com finos fios de ouro e quilos de poeira  

 
[e] 

 

Toda tese contém em si um enorme campo de vida que a excede tal como trespassa as 

mãos que a escrevem. Falamos em muitos, como os heterônimos de Pessoa, como as crianças 

agrupadas, como Caetano tropeçando desastrado nos versos de Bandeira, como Renato usando 

as palavras repetidas de Caetano. Elogio à coletividade, ao saber conectado entre inteligências 

heterogêneas, ao outro que desconheço e a mim habita às 6:23, à hora do lanche, na boca que 

diz palavra oculta ou se pega como de assalto por pensar agora o antes impensável. Entre as 

coisas de que ouvi falar, as coisas que jamais imaginei, as coisas que remontam a mim e não é 

porque me chegam que eu as possuo e as posso tomar como minhas exigindo direitos de 

propriedade, royalties, patentes. Assim também vem uma tese, das coisas que vieram. Daí cabe 

a mim de tomar algo com elas. Um café, um parágrafo, um assombro. Escrita.  

 
[e]  
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L I V R O S  
 
 
T ropeçavas  nos  a s t ro s  desas t rada   
Quase  não  t ínhamos  l i v ro s  em casa   
E  a  c idade  não  t inha  l i v ra r ia   
Mas  o s  l i v ro s  que  em nossa  v ida  en t ra ram   
São  como  a  rad iação  de  um  co rpo  neg ro   
Apon tando  p ra  a  expansão  do  Un iv e rs o   
Po rque  a  f ra se ,  o  conce i to ,  o  en redo ,  o  v e rs o   
(E ,  s em  dúv ida ,  s ob re tudo  o  v e rs o )   
É  o  que  pode  lança r  mundos  no  mundo .  
 
T ropeçavas  nos  a s t ro s  desas t rada   
Sem sabe r  que  a  v en tu ra  e  a  des ven tu ra   
Dessa  e s t rada  que  v a i  do  nada  ao  nada   
São  l i v ro s  e  o  lu a r  c on t ra  a  cu l tu ra .  
 
Os  l i v ro s  s ão  ob je to s  t ranscenden te s   
Mas  podemos  amá- lo s  do  amo r  tá c t i l   
Que  v o tamos  aos  maços  de  c iga r ro   
Domá- lo s ,  cu l t i v á - lo s  em  aquá r io s ,   
Em es tan te s ,  ga io la s ,  em  fogue i ra s   
Ou  lançá - lo s  p ra  fo ra  das  jane la s   
(T a l v e z  i s s o  nos  l i v re  de  lança rmo-nos )   
Ou  –	o  que  é  mu i to  p io r  –  p o r  od ia rmo- lo s   
Podemos  s imp le smen te  e sc re v e r  um :  
 
Enche r  de  v ã s  pa la v ra s  mu i ta s  pág inas   
E  de  ma is  con fusão  a s  p ra te le i ra s .   
T ropeçavas  nos  a s t ro s  desas t rada   
Mas  p ra  m im fo s te  a  e s t re la  en t re  a s  e s t re la s .  
 

 
 

 C a e t a n o  V e l o s o  
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[e] 

 

 

E r n e s t o  e  o  m é t o do  d e  e s c a b i c h a r  
   

 

 

 

 

Uma mulher descasca batatas para o almoço. Seu corpo está perfilado em relação à 

câmera, nos dando a ver os rápidos movimentos sequenciais com que maneja uma pequena faca. 

Ela despeja as cascas na pia. Ao seu lado, uma panela repousa sobre o fogão, provavelmente já 

à espera das batatas. Ouvimos ruídos de uma porta abrir-se no fora-de-quadro. Sem interromper 

a atividade, a mulher levanta o rosto em direção à porta, para em seguida deitar o olhar sobre o 

repetitivo labor culinário. A câmera, até então estática, inicia uma panorâmica deslocando-se 

de uma ponta à outra da cozinha, no instante em que ouvimos a porta fechar-se. Uma sombra 

denuncia a presença do visitante, na retaguarda da voz de um garoto que fala como se cantasse 

ou recitasse um poema num jogral escolar: 

– Eu não voltarei mais à escola!  

Ele pronuncia cada uma das sílabas individualmente para evitar qualquer sorte de 

incompreensão por parte de sua audência. Pequeno menino, franzino, cabelos cortados e 

arranjados, óculos grandes e redondos. Sem muito alarme, a mulher, que a esta altura deduzimos 

ser sua mãe, o interroga: 

– Por quê?  

– Porque na escola nos ensinam o que eu não sei, ele contesta adotando o mesmo tom 

antinaturalista de uma fala-canto bem articulada, expondo o jogo cênico. A câmera finaliza a 

panorâmica no extremo oposto do quadro de onde testemunhamos o pai sentado – óculos de 

leitura, cigarro acesso no canto da boca – ler serenamente o jornal diário. Ele abaixa o jornal, 

traga o cigarro com a mão direita, para então manifestar um inócuo: 

– Ora essa! dito também de forma mecânica, enquanto dirige um olhar severo ao filho.  

O pequeno protagonista é Ernesto, personagem retirado do conto de Marguerite Duras 

“Ah Ernesto!” por Danièle Huillet e Jean-Marie Straub no curta-metragem En rachâchant 



 

 28 

(1982)1. Na sequência seguinte, os pais consultam o professor, que assume desconhecer o 

menino. – Ninguém o vê, adianta-se o pai, antecipando o julgamento moral partilhado pelos 

adultos do filme, que irão a todo instante associar o miúdo à incapacidade reflexiva, assumindo-

o como imprestável, no limite.  
 

[e] 

 

Sala de aula. Enquandrados no mesmo plano, Ernesto e a mãe sentam-se nas carteiras 

escolares reservadas às crianças; enquanto o velho mestre, aspecto sombrio, nariz fino e rigoroso, 

testa franzida, ocupa seu lugar junto ao conjunto – mesa grande, cadeira – que lhe outorga 

autoridade. 

– Eu não o reconheço, confessa o homem ao estudante. 

– Mas eu sei quem você é, contrapõe Ernesto, explicitando a dinâmica hierárquica e o 

regime de visibilidade que orienta o funcionamento do aparelho escolar2. Na cena seguinte, o 

velho mestre mostra-se inquieto com o menino que insiste em não ser instrumentalizado pela 

escola ao dizer querer aprender senão o que já sabe. Assim, En rachâchant dá início a um 

confronto intelectual entre o estudante “insolente” e o professor severo, o qual exigirá 

consecutivamente de Ernesto respostas que possam ratificar sua competência intelectual: 

– E este aqui? Quem é? aponta o professor para o retrato do então presidente François 

Miterrand acima do quadro negro.  

– Um companheiro3, retruca Ernesto sem entusiasmo na voz.  

                                                
1 Ver no site: [aberturas] > [ernesto e o método de escabichar] 
 
2  O diálogo produz ressonâncias de ares foucaultianos ao trazer em suas entrelinhas menção à forma panóptica da 
escola – tal qual a fábrica, o hospital, o exército – e a obsessão pela visibilidade absoluta própria aos mecanismos 
do poder que olham tudo sem jamais deixarem ser vistos pelos mesmos olhos vigiados: “Se é verdade que um sonho 
como o de Bentham, um projeto tão paranoico exerceu influência considerável, é porque, no mesmo momento, se 
assistia, em toda a sociedade, à instalação de uma nova tecnologia do poder. Esta se manifestava, por exemplo, no 
novo sistema de vigilância que se instaurava no exército, na maneira como, nas escolas, as crianças eram expostas, 
todos os dias, ao olhar de seu professor”, Michel Foucault, Estratégia, poder-saber. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2006. p. 263. Para a descrição completa da arquitetura do poder descrita por Foucaul nas sociedades 
modernas e sua respectiva distribuição dos sujeitos em dispositivos de visibilidade ver: Michel Foucault, Vigiar e 
punir: nascimento da prisão. Petropolis: Vozes, 2011.  
 
3 No original, em francês, Ernesto responde à pergunta com o substantivo bonhomme, que pode ser traduzido tanto 
como companheiro, no sentido de um igual, como também “homem”, “homenzinho”, “cara”. Usado enquanto 
adjetivo, bonhomme indica o comportamento de uma criança ingênua, sincera, que age com naturalidade. A 
ambiguidade do termo presente na réplica de Ernesto enfatiza a impressão de que o garoto se furta à proposição 
de um enunciado justo para cada resposta dada, mas justo enunciados, em relação com os demais elementos da 
série composta.  
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– E aquilo?, é a vez da mãe aliar-se à tática do professor, enquanto o plano expõe uma 

borboleta taxidermizada e a imagem da família refletida à esquerda do quadro sobre o vidro que 

recobre o inseto morto.  

– Um crime, rebate Ernesto, deflagrando o gesto que o concebeu e não o objeto 

representado.  

– E isto, é uma bola de futebol? Uma batata? – tendo nas mãos uma réplica do globo 

terrestre como aquelas usadas nas aulas de História e Geografia.  

Ernesto, categórico, arremata: 

– É uma bola de futebol, uma batata e a Terra.       

O embate tem fim, o professor retorna à mesa e a mãe suspira imbuída de uma genuína 

apreensão sobre o futuro do filho.  

– Estamos diante de uma criança que não quer aprender senão aquilo que já sabe.  

– É isso... exprime o pai que até o momento havia estado no fora-de-quadro, sem jamais 

manifestar-se perante a contenda.  

– E como o menino Ernesto irá aprender aquilo que ele ainda não sabe? 

– Escabichando! 4 

– O que é isso? pergunta o mestre a ponto de perder a estribeira. 

– Um novo método. 

– Insolente! brada o professor tapeando pela segunda vez a mesa levantando-se num 

sobressalto em direção ao garoto. A mãe intervém impedindo-o de agredir Ernesto. O mestre 

retorna ao assento, esboçando um sorriso. Diante do desmoronamento de sua retórica e da 

ineficácia de suas estratégias persuasivas, ele aposta então numa última indagação: 

– Mas então como é que o menino Ernesto aprenderá a ler, a escrever, a contar nestas 

condições?  

                                                
4 En rachâchant, neologismo francês criado pelo pequeno protagonista, palavra de difícil tradução, reúne o sufixo 
de rechercher conservando um sentido de busca, pesquisa, procura. Etimologicamente próximo do inglês research, 
mas transformado pelo pronome en, a expressão cria uma desinência no gerúndio denotando movimento num 
sentido que poderíamos pensar como acontecimental. Verbo inventado que estabelece uma dimensão performativa, 
se assim quisermos. Cezar Migliorin sugere como tradução a ideia de que o termo aglutina os substantivos recherche 
(pesquisa) e chant (canto), ver: Inevitavelmente cinema: educação, política e mafuá. Rio de Janeiro: Azougue 
Editorial, 2015, p. 125-126. Aqui, no entanto, por mais propícia que pareça ao personagem um canto-pesquisa, 
sugerimos como tradução a utilização de uma forma verbal de uso pouco corrente no sistema oral português: 
“escabichar”. Dentre os sentidos atribuídos, escabichar concerne à ação de “investigar coisas insignificantes”, e 
também examinar minuciosa e pacientemente por todos os recantos, fazer sondagens. Trata-se de um gesto que 
exige extrema atenção e guarda algum desinteresse. Além disso, a origem etimológica controversa do verbo nos 
permite acentuar o sufixo “bichar”, o que marca uma espécie de devir-animal próprio aos jogos da infância que 
atualizam formas de macacos, cachorros, gatos ou dinossauros em suas brincadeiras. 
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– Eu hei de saber, assegura Ernesto sem margem para suspeita após meter na boca uma 

goma de mascar que mastiga com extravagantes mordidas.   

– Como? – brada o mestre indignado.  

– I-ne-vi-ta-vel-men-te, conclui Ernesto como se estivesse em seu turno no jogo de 

soletrar palavras.  

Desinteressando-se quanto aos rumos da conversa, Ernesto abandona a família e o 

profesor dizendo que retornará à sua casa. Ele deixa o quadro e os adultos consternados pela 

situação. O pai, que ao longo de quase todo o filme permaneceu em silêncio, murmura:  

– Como Ernesto vai viver em meio aos outros? Como irá aprender a trabalhar, trabalhar?  

Eles sabem, Ernesto irá: escabichando o mundo, inevitavelmente. 
 

[e] 

 

Em En rachâchant está tudo posto, não há nada a revelar. O sistema dramatúrgico 

construído por Danièlle Huillet e Jean-Marie Straub, espécie de anti-realismo automatizado, 

tem suas origens nos modelos de Robert Bresson, levado a um extremo radicalismo formal. 

Forma que separa o gesto de dizer da palavra corriqueira, naturalizada, desmontando todo 

regime de transparência. A fala é um ato performático que desvela seu próprio sentido de 

encenação. Não apenas o que se elabora argumentativmente no nível discursivo, os diálogos 

modulam o lugar da própria enunciação: fala dobrada do sistema pai-mãe, consensualidade 

afetiva; fala autoritária do mestre, posse permanente da palavra e autoridade etária e do saber; 

fala desinteressada do menino, mascar chiclete ou silenciar, desfuncionalização do regime 

escolar. Foi a respeito de construções cênicas como essa que Serge Daney caracterizou uma 

pedagogia strauberiana (eliminando a participação seminal de Danièlle Huillet nessa pedagogia 

ao elaborar seu conceito)5. Se a disputa não se dá no nível dos enunciados, é preciso demarcar a 

zona na qual se produz a própria enunciação.  

                                                
5 Ver: Serge Daney, “Um túmulo para o olho: Pedagogia strauberiana” in: A Rampa: [Cahiers du cinéma, 1970-
1982]. São Paulo: Cosac & Naify, 2007, p. 99–105: “Estar longe do poder é estar longe de seus aparelhos. Estar 
longe de seus aparelhos é estar obrigado – ainda que isso seja rompido um dia – a tomar para si o dispositivo de 
enunciação (a fim de se ‘demarcar’) antes mesmo de enunciar não importa o quê. Obrigação pois de (re)marcar no 
aparelho uma enunciação (o efeito e a legitimidade de sua ‘tomada de palavra’), que o aparelho despossui a priori. 
Assim o poder se exerce sempre na enunciação (poder falar, poder não falar – Maurice Clavel deixando o estúdio 
de TV -, poder de falar de outra maneira), agora que os enunciados estariam sobretudo do lado do saber (do poder 
concentrado)”.  
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A elaboração do campo / contracampo numa série que vai desde a relação estudante / 

professor; passando por mãe-menino / professor; pai-mãe-menino / professor; para novamente 

finalizar na dualidade estudante / professor; faz variar de maneira espiralada a posição de cada 

um dos personagens. Mãe-rigorosa mãe-zelosa mãe-submissa; criança-insolente criança-

imperiosa criança-frágil; pai-ausente pai-relapso pai-preocupado; professor-moralista 

professor-autoritário professor-desiludido. Cada palavra, cada ato de dizer, tem em si sua 

própria medida e deflagra o princípio inerente que recria o lugar da enunciação dos personagens. 

Eles não operam por causalidade ou se assumem em regimes de identificação arquetípicos. 

Como consequência, ao criar interações baseadas em um princípio de alternância, cada presença 

complexifica o jogo entre ambas as partes, revelando uma série de afetos polivalentes, que não 

se deixam subsumir uns nos outros. Não se trata, por exemplo, da produção de uma fórmula 

binária entre o que seria a  impetuosidade do jovem estudante e sua inadequação ao duro mundo 

escolar: perante a deflagração de novos enunciados e atos performáticos, são os próprios pais e 

o professor que se veem interpelados em seus lugares de enunciação estabelecidos, alterando-se 

diante da insustentabilidade da forma de pensamento que planeja fundar a discussão e o modelo 

ao qual Ernesto esforça-se para se desenquadrar.   
    

[e] 

 

Gostaríamos de ensejar aqui um inabitual cotejamento entre a proposta pedagógica 

elaborada por Alfred Whitehead – filósofo, lógico e matemático britânico – e o método 

escabichador de Ernesto. Entre ambos, notamos a presença de um elemento seminal que 

comparece tanto no jogo do jovem-mestre Ernesto, como nas formulações do filosófo-menino 

Alfred que conectam as imagens à educação numa perspectiva ético-política, detonadas pela 

montagem de En Rachanchant. De maneira sintética, Whitehead, concebe a educação 

baseando-se em princípios relacionais. Sua fórmula orienta processos de aprendizagem forjados 

pela disposição de fabricar combinações frescas, havendo uma única matéria-conteúdo: a VIDA 

em todos os seus aspectos6. Por seu turno, Ernesto nos dá a ver o modo como as crianças podem 

                                                
6 Cf. Alfred North Whitehead, The aims of education and other essays. New York: Free Press, 2011, p. 6. Paulo 
Freire também evoca o pensamento do filósofo ao enfatizar a verdadeira curiosidade, curiosidade epistemológica, 
como vitalidade educadora: “uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos problemas de seu 
tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição 
de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A educação do ‘eu me maravilho’ e 
não apenas do ‘eu fabrico’. A da vitalidade ao invés daquela que insiste na transmissão do que Whitehead chama 
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ser imprevisíveis em suas formulações, das mais originais, revelando estratégias criadoras que 

desmantelam o império das ideias inertes: ao responder à emblemática questão filosófica 

introduzida por seu professor – Qu’est-ce que c’est? – o pequeno garoto, advertidamente, declara:  

isto depende. Uma bola de futebol, uma batata, a Terra. A saída epistêmica de Ernesto interroga 

o monoteísmo-monotemático e universal da consciência própria ao pensamento ocidental-

moderno, que se espalhou recobrindo com um manto de obscurantismo todas as demais formas 

de pensamento, atribuindo-lhes uma potência inferior, dentro de uma disposição verticalizada. 

A razão moderna, por meio de um posicionamento epistêmico autoproclamado dominante, de 

matriz identitária e racializada, toma todas as demais formas de pensamento como sinônimos 

de inacabamento, privitimismo ou selvageria, de todo modo, pré-racionais7. No escopo da 

infância, tal pressuposição autoriza-se segundo a modalidade de pensamento que vê na criança 

um projeto incompleto do adulto, um adulto porvir, e jamais um ser em si mesmo. Pode-se 

alegar que uma perspectiva teórica contrária entrega à criança um estado essencializante, 

portanto, também universal. Porém, nossa interrogação recai justamente sobre a dimensão 

subjetiva da infância enquanto operadora de certa desobediência epistêmica, sem essencializá-la. 

Quer dizer, trata-se de imaginar a infância enquanto uma forma de devir não-coincidente 

apenas à faixa etária. Em vez disso, a infância como uma potência do pensamento cujo ponto 

de equivalência se dá justo em contraste às variações lineares da modernidade, encontrando 

ressonâncias em diversas matrizes que operam sem fundar-se nos mesmos sistemas de oposição 

totalizante. Escabicha-se mesmo na fase adulta, à medida em que são suspensas as forças 

unificadoras e universalizantes que conduzem ciclicamente os corpos e subjetividades sob as 

manifestas práticas de captura e domesticação.   

O método de Ernesto está mais próximo da conjunção e do que do verbo ser, como 

imaginaram Deleuze e Guattari. Aqui, os entes são compreendidos não mais como objetos 

                                                
de inert ideas”, ver: Paulo Freire, Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43a edição. São 
Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 93.  
 
7 Ver: Walter D. Mignolo, "Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em 
política" in: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade. v. 34, 2018, p. 287-324: 
“Brancura e teoria política, em outras palavras, são transparentes, neutras e objetivas, enquanto que Cores e teoria 
política são essencialista e fundamentalistas. A opção descolonial desqualifica essa interpretação. Ao ligar a 
descolonialidade com a identidade em política, a opção descolonial revela a identidade escondida sob a pretensão 
de teorias democráticas universais ao mesmo tempo que constrói identidades racializadas que foram erigidas pela 
hegemonia das categorias de pensamento, histórias e experiências do ocidente (mais uma vez, fundamentos gregos 
e latinos de razão moderna / imperial”. 
 



 

 33 

isolados, estruturados em funções ontológicas, que lhes imantam a terrenos inalteráveis. 

Contrariamente, são as posições e conexões que estabelecem aquilo que importa, à medida que 

tecem redes provisórias, permutáveis. Isso equivale a dizer que cada objeto se situa como um 

“nó” numa coextensiva trama afetiva entre outros seres, corpos, artefatos, máquinas, símbolos, 

sintaxes. Tem mais a ver com a sua circulação entre outros elementos heterogêneos trafegando 

por variáveis redes de signos, instaurando modos de existências singulares. A disputa de 

Whitehead-Ernesto se trava pela reinvidicação de outros universos de referência que não aquele 

do modelo da escola, não os mesmos que determinam os seres segundo suas características 

individuais, barrando a diferenciação. Para o menino e o filósofo, é preciso perceber essas 

existências como nós conectivos entre múltiplos nós convergentes e divergentes – uma bola de 

futebol E uma batata E a Terra8. Sendo-se ao invés de eu sou. Trata-se de admitir uma postura 

geolocalizada que interroga a consciência pura e universal para a qual não há distância entre ser 

e estar, reclamando mesmo certa regionalidade não-essencializada ao pensar e ao viver. Em sendo 

ao invés do isto é: escabichando como modo de existência9.  

                                                
8 Comentando o cinema de Jean-Luc Godard, Deleuze descreve essa operação como não sendo da ordem da 
associação, mas de uma diferença irredutível que escalona a semelhança. Não se trata, portanto, de uma 
aproximação pelas imagens, mas do interstício que se cria entre elas, o que as transporta para fora de si, longe de 
qualquer unificação. O próprio cinema moderno mostrou exemplarmente que o contíuo e o descontínuo nunca se 
opuseram, somente quando se tratou de dar às imagens uma visão indireta do tempo, no âmbito da representação. 
Ver: Gilles Deleuze, A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 217: “O filme deixa de ser ‘imagens em 
cadeia... uma cadeia ininterrupta de imagens, escravas umas das outras’, e das quais somos escravos (Ici et ailleurs). 
É o método do entre, ‘entre duas imagens’, que conjura todo cinema do Um. É o método do E, ‘isso e então aquilo’, 
que conjura todo cinema do Ser = é. Entre duas ações, entre duas afecções, entre duas percepções, entre duas 
imagens visuais, entre duas imagens sonoras, entre o sonoro e o visual: fazer ver o indiscernível, quer dizer, a 
fronteira (Six fois deux). O todo sofre uma mutação, pois deixou de ser o Um-ser, para se tornar o ‘e’ constitutivo 
das coisas, o entre-dois constitutivo das imagens. O todo se confunde então com o que Blanchot chama de força 
de ‘dispersão do Fora’ ou ‘a vertigem do espaçamento’”. 
  
9 Ainda a respeito de Godard e o modo como a conjunção comparece em seu método de montagem, Deleuze 
comenta que o cineasta não é um cineasta dialético, uma vez que para ele não se trata de 2 ou 3, mas sim do “e”: 
“O uso do E em Godard é essencial. É importante porque nosso pensamento é mais modelado pelo verbo ser, pelo 
É. A filosofia está entulhada de discussões sobre o juízo de atribuição (o céu é azul) e o juízo de existência (Deus 
é), suas reduções possíveis ou sua irredutibilidade. Mas trata-se sempre do verbo ser. Mesmo as conjunções são 
medidas pelo verbo ser, vê-se bem no silogismo. Só mesmo os ingleses e americanos para liberar as conjunções, 
para refletir sobre as relações. Ocorre que quando se faz do juízo de relação um tipo autônomo, percebe-se que ele 
se mete por toda parte, que penetra e corrompe tudo: o E não só desequilibra todas as relações, ele desequilibra o 
ser, o verbo... etc. O E “e... e... e...”, é exatamente a gagueira criadora, o uso estrangeiro da língua, em oposição a 
seu uso conforme e dominante fundado sobre o verbo ser. Certamente, o E é a diversidade, a multiplicidade, a 
destruição das identidades. A porta da fábrica não é mesma quando eu entro, e depois quando saio dela, ou quando 
passo em frente, desempregado. A mulher do condenado não é a mesma, antes e depois. Acontece que a diversidade 
ou a multiplicidade não são absolutamente coleções estéticas (como quando se diz “um a mais”, “uma mulher a 
mais”), nem esquemas dialéticos (como quando se diz “um dá dois que vai dar três”). Pois em todos esses casos 
subsiste um primado do Uno, portanto do ser, que deve supostamente tornar-se múltiplo. Quando Godard diz que 
tudo se divide em dois, e que de dia existe a manhã e a tarde, ele não diz que é um ou o outro, nem que um se torna 
o outro, virando dois. (...) O E não é um nem o outro, é sempre os dois, é a fronteira, sempre há uma fronteira, 
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[e] 

 

 

d e  u m a  h i p ó t e s e  à  o u t r a  
 

 

Qua lquer  nova  h ipó t ese  so bre  o  c inema e  educação  deve  
fabr ica r  igua l mente  uma h ip ó tese  con t ra  o  c in ema e  
educação  que  a í  es t ão .  Con t ra  es te  c in ema  e  es ta  educa ção ,  
a  favo r ,  esper amos ,  de  um c ine ma e  uma  educaç ão  po r  v i r .  

 
 

Seguindo as pistas de Alfred e Ernesto, buscamos urdir nas páginas posteriores um 

percurso no âmbito disso que temos intuído como uma pedagogia das imagens. Para tanto, nos 

aproximamos de métodos cartográficos que orientam etnografias pedagógicas, invenções 

conceituais, diálogos, narrações e descrições, assim como a própria análise fílmica, tomados 

desde um ponto de ver que compreende os materiais e objetos enquanto acontecimentos que a 

todo instante nos mobilizam na condição do pensamento. Duas dimensões são friccionadas, 

metodologicamente: as práticas acesas retroiluminando desafios teóricos que nos reencaminham 

à reelaboração de problemas de natureza prática, assim como a ampliação, revisão e crítica de 

ideias já conhecidas: “unidade complexa: um passo para a vida, um passo para o pensamento. 

Os modos de vida inspiram maneiras de pensar, os modos de pensar criar maneiras de viver. A 

vida activa o pensamento e o pensamento, por seu lado, afirma a vida”10. 

Neste sentido, se nos parece importante sinalizar que esta tese se situa dentro de um 

campo de estudos que estamos entendendo sob o amplo nome de pedagogia das imagens, talvez 

a ressalva seja ainda mais fundamental: é preciso sublinhar que tal pedagogia sequer existe como 

domínio específico, teoria ou mesmo História do cinema. Ela está presente em textos dispersos, 

em entrevistas, comentários, artigos, poucas dezenas de livros, e, no Brasil contemporâneo, na 

criação de uma grande rede de pesquisadoras e pesquisadores que têm se dedicado à formulação 

                                                
uma linha de fuga ou de fluxo, mas que não se vê, porque ela é o menos perceptível. E, no entanto, é sobre essa 
linha de fuga que as coisas se passam, os devires se fazem, as revoluções se esboçam”, Gilles Deleuze, Conversações. 
São Paulo: Editora 34, 2008, p. 61-63. Nesses termos, o pequeno Ernesto está também godardiano. Ou, o próprio 
cinema de Godard é devir-Ernesto.  
 
10 Gilles Deleuze, Nietzsche. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 18. 
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de processos audiovisuais vinculados a uma dimensão educadora e atuando coextensivamente 

na produção teórica, recolhendo objetos do campo, dando-lhes consistência crítica e avaliando 

o modo como tais objetos reposicionam conceitos dos estudos próprios do cinema11.  

Primeiramente, ao falarmos a respeito de uma pedagogia das imagens, nos parece 

importante advertir que esta tese não se detém numa reflexão sobre o cinema e educação, nem 

tampouco ambiciona efetivamente a proposição de uma pequena teoria da imagem na educação. 

E, por mais que nosso esforço seja o de elaborar uma escrita de natureza transdisciplinar, 

inventando pontos de convergência, não ousaríamos dizer que se trata de uma tese sobre 

educação. A despeito disso tudo o que a tese não é, manifestamos um cuidado claro para que 

ela possa prestar-se à interlocução com as pessoas que trabalham com as imagens não apenas 

numa perspectiva estritamente vinculada à educação formal e às escolas e igualmente, de modo 

mais amplo, aos inúmeros processos de formação audiovisual e suas variações atualmente 

existentes. De um modo particular, se o texto realiza um movimento no qual a escola, assim 

como aquilo que se escreveu e se escreve sobre ela, possuem um lugar de privilégio, essa entrada 

se faz pelo cinema e sua dimensão específica, enquanto campo de estudos. Escrevemos na 

companhia das imagens e com elas visualizamos nossos horizontes convergentes.  
 

[e] 

 

Nos últimos anos, nos habituamos a dizer (e, mais do que isso, a desejar) que a entrada 

do cinema na escola se dê pelo meio: brechas no tapume, janelas estilhaçadas, portas quebradas, 

multiplicando reflexos, perfurando grades, por entre os muros, curtocircuitando as câmeras de 

vigilância e os panópticos. Entrar pelo meio como as crianças e jovens que fazem da escola 

floresta, pista de skate, antena de rádio, albergue, laboratório de alquimia, baile funk. Sua ação 

não se dá na constituição de trajetos que se contentam com o estabelecimento de pontos 

predeterminados, à espera de uma agenda a cumprir. Ele faz abrir as clareiras na mata, traceja 

                                                
11 O aumento significativo de projetos de dissertações e teses, artigos, dossiês, livros e coletâneas, além da criação 
de núcleos de estudo específicos de Cinema e Educação por todo o Brasil, como o Seminário Temático da 
SOCINE, iniciado em 2014, dão a ver o enorme interesse pela consolidação de um pensamento convergente entre 
as teorias do cinema, educação e as práticas pedagógicas. Isso se dá não apenas nos estudos concernentes ao cinema 
na escola, embora esta seja sua mais vigorosa e significante contribuição até o momento, mas também em oficinas 
em centros-culturais, escolas indígenas, quilombos, assentamentos, comunidades tradicionais, grupos de militância 
e ativismo, hospitais, escolas livres e diversos outros espaços que concebem práticas audiovisuais enquanto 
dispositivos pedagógicos. Durante o percurso da presente tese, trataremos de apresentar de modo bastante amplo 
as referências da área, embora, outra vez, não se trate de uma pesquisa de caráter historicizante ou, ainda, que visa 
à alcançar a totalidade do campo, sendo sua natureza substancialmente lacunar.  
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espirais por sobre as vias de mão única, confundindo os limites entre o dentro e fora. Desloca 

objetos, os desfaz e os remonta – por vezes também os destrói. Na floresta de signos escolares, 

o cinema faz confundir os nomes. Sua ação desconstroi a circularidade sujeito-objeto em modo 

perpétuo. Perturba os itinerários estabelecidos e seus ritos cronológicos autossuficientes e 

exclusivistas por onde trafegam enunciados, comunicados, declarações, boletos, notas, 

advertências. Faz cortes longitudinais na ordem dos significados. Nos leva à besteira, ao 

pensamento em seu estado não-pensante. O cinema é um operador disparatado – ou um 

estrangeiro bufão, como fala Adriana Fresquet, com seu sotaque porteño irretocável. Alguém 

que pronuncia de modo não decifrado, gagueja / emudece. É transbordamento, provoca Inês 

Teixeira, com sua voz estrondosa. Não reconhece muito bem os avisos sonoros e visuais: faz 

deles ferramentas. Desejo das práticas emancipadoras, dos processos de singularização não 

exauridos pelas forças homogeneizadoras ou pelas agências supressoras do mundo do marketing, 

da polícia, do Estado-nação, da família, do gênero, do capital. Crítica à transmissão das formas 

de pensar, à sobrecodificação dos modos de ser e sentir. 

Simultaneamente, também nos habituamos igualmente a ver, não sem pesar, como o 

cinema na educação engendra centenas de seções, renova e fortalece hierarquias de relações 

verticais, se impõe no exercício das palavras de ordem, dá continuidade ao projeto de extermínio 

da sensibilidade12. Exímio orquestrador da vigilância e do controle. Manipulador ativo do 

esquadrinhamento espaço-temporal escolar, domesticador da indocilidade dos corpos. Silêncio! 

Ordem! Corta! Conforma discursos enaltecedores e transformadores. Aposta em grandes 

desafios, em vias de revelação, crê firmemente na sua capacidade de produzir a mudança – e, 

neste caso, está perfeitamente enlaçado às estratégias moralizantes dos poderes que aí estão. 

Grande fazedor de promessas edificantes. Afiança o princípio da educação libertadora rifando 

o devir-outro. Engenheiro civil dos ritmos, das intensidades. Ceifador dos possíveis. É assim 

                                                
12 Em artigo de 2001, Anita Leandro demonstrava sua preocupação em relação aos modos de uso do cinema na 
escola, citando um texto que, já em 1977, diagnosticava problemas seminais referentes à introdução das imagens 
no mundo escolar: “Quase meio século depois da publicação de Image et pedagogie (Imagem e pedagogia) de 
Geneviève Jacquinot, vários equívocos ali apontados pela autora concernentes à utilização do audiovisual em 
processos de aprendizagem ainda continuam se reproduzindo, em detrimento da construção de um pensamento 
que dê conta da complexidade das imagens em movimento. Um desses equívocos diz respeito ao próprio estatuto 
da imagem, até hoje muitas vezes apreendida como ilustração de conteúdo de cursos ou de pesquisas científicas. A 
escola se apropria da imagem em movimento não como quem se aproxima de uma arte (...) Elas ainda são um 
simples meio para o estudo de outros objetos, prioritários, porque científicos”, Anita Leandro, "Da  imagem 
pedagógica à pedagogia da imagem" in: Comunicação & Educação. v. 7, n. 21, p. 29, 2001. Aparentemente, 
seguimos cometendo cotidianamente muitos dos equívocos, embora já tenhamos avançado. 
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que o cinema pode ser na escola muitas coisas: também entrando pela porta da frente, sobre um 

tapete vermelho, iluminado, como seus vizinhos e chegados, que são muitos.  

O cinema faz tudo isso ao mesmo tempo. Não espera que se fabriquem novas figurações 

onde a vida se vê positivada para interromper seus fluxos de determinação, repressão, codificação 

e morte. E é daí mesmo que derivam, emergencialmente, as linhas que escapam às produções 

de sentido asfixiantes. É quando os domínios do que é da escola e do que é do cinema perfazem 

dobras e segmentarizações, resistindo aos seus próprios imperativos reguladores. É preciso por 

as máquinas em funcionamento: máquina-cinema, máquina-escola, acopladas a tantas outras 

máquinas – linguísticas, abstratas, desejantes, sonoras, de guerra. No melhor dos casos, o cinema 

trama as condições de possibilidade para a invenção de novos circuitos, de novos agenciamentos 

maquínicos e universos de referência. No pior: ratifica o fascismo, é desejo de morte, entra em 

entropia, tutelado como força consensual, e tende à estruturação, exaurindo seu próprio 

potencial maquínico. Assim, as forças de destruição e criação fabricam mundos, continuamente. 

Na pretensão de organizá-las produzimos ainda mais a sua confusão de modo irreversível. Como 

são múltiplas e não-isoláveis as interações entre as forças molares e as operações moleculares, 

devemos desconfiar amplamente da mitologia que consagra ao cinema uma enorme qualidade 

renovadora – ao passo que devemos olhar com cuidado a todos aqueles que apostam no 

contrário, entre progressistas e policiais, entre democratas e ditadores, entrevemos zonas 

ambivalentes e coincidências ardilosas. 
 

[e] 

 

Não é de hoje que as práticas educadoras massivas no Brasil estão majoritariamente 

expostas às condições prescritivas, dos pés à cabeça, por sobredeterminações completamente 

ajustadas ao exercício do biopoder e do neoliberalismo contemporâneo, entre estratégias de 

militarização, discursos regressivos como os do Escola sem Partido, o empreendedorismo 

juvenil que invade todos os níveis, desde a primeira infância, às megacorporações educativas que 

não visam nada mais que o lucro, extensivamente. Não à toa, assistimos à emergência de uma 

renovada crítica e uma defesa inflamada da escola pública13 como o bastião de uma forma 

verdadeiramente democrática do mundo contemporâneo, um elogio à sua existência perante 

tantos detratores que insistem que essa instiuição em nada se distingue do que já foi e sua 

                                                
13 Ver: Jan Masschelein e Maartens Simons, Em defesa da escola: uma questão pública. Belo Horizonte: Autêntica, 
2014 e Jorge Larrosa (org.), Elogio da escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.  
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existência aparentemente anacrônica precisa ser dissolvida dando lugar ao tecnicismo e ao 

programa desenfreado de financeirização da vida. Longe de qualquer ideal utópico, de toda 

forma de crença ingênua e condescendente com a moral, a lei, o Estado, que acompanha as 

operações entre a máquina-cinema e a máquina-escola, resta-nos senão também defendê-la, 

apostando em sua especificidade por meio de certas engrenagens técnico-afetivas, seus regimes, 

comuns e particulares, de funcionamento: a escola é ela mesmo uma máquina de fazer ver e 

viver. Acoplada ao cinema: o que ela pode? Para alcançar o que desejamos, nos parece primordial 

abandonar o destino do cinema enquanto um regime de representação, cujo funcionamento se 

estrutura a partir da fundação de modelos; para dirigir-nos em termos de práticas que instauram 

processos de singularização e modos de composição. Tal reposicionamento das imagens implica 

em consequências definitivas no que concerne aos modos de circulação das imagens e aos 

dispositivos pedagógicos. A hipótese que vai se desenvolvendo engendra-se preliminarmente 

por meio da dissolução do cinema enquanto um aparelho educativo no quadro de uma pedagogia 

do transporte. Somente desmontando este sistema de funcionamento poderemos nos lançar ao 

cinema como condição de possibilidade para instaurar novos modos de existência.    

Assim, nos afastamos da ideia do cinema pedagógico enquanto envio e recepção de 

mensagens para uma guinada na qual a pedagogia das imagens se efetiva enquanto agir-pensar 

por montagem. Montagem aqui como algo para além da mera dimensão técnica compreendida 

pelos procedimentos de cortar e colar fragmentos, moldá-los em séries e arranjos 

(des)ordenados. A montagem entendida como uma potência do cinema, capaz de pensar o 

mundo em seus próprios termos. Isso significa que o cinema não é uma mídia, um meio, que 

coleta e espalha informação, mas uma máquina afetiva contrapondo o destino de mestre 

explicador a ele atribuído. Se as imagens não são arquivos abarrotados de significados e 

conteúdos que estão representando o mundo; apostamos que em sua natureza elas podem 

propriamente lançar mundos no mundo. Se considerarmos o afeto como a capacidade de afetar 

e ser afetado, conforme a filosofia de Espinosa, por extensão, arriscaríamos a pensar também as 

imagens enquanto forma sensível capaz de afetar o mundo e ser por ele igualmente afetada.  

Uma pedagogia das imagens que qualifica a câmera como um aparato, nos termos do 

filósofo Gilbert Simondon. Não se trata de um elogio tecnicizante, tampouco da desgastada 

dicotomização homem x máquina. Para o autor, os aparatos estão muito mais para 

companheiros do que escravos, não sendo os meios, tampouco os fins: são como colegas de 
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classe, de quarto, de fábrica, habitam o mundo como nós14. É algo semelhante o que fala 

Fernand Deligny, educador francês cuja vida foi dedicada ao trabalho com crianças “difíceis” – 

delinquentes, órfãos, autistas – em seu cinema compartilhado: diante dessas crianças, assiste-se 

ao desabamento da linguagem falada, dando a ver sujeitos que produzem outras formas de 

subjetividades não definidas pela palavra e pela comunicação como a concebemos de maneira 

racional e racial. Distinguindo os verbos “fazer” e “agir”15, Deligny critica o vocabulário 

cinematográfico francês que emprega o radical filmer (filmar, mesmo verbo que adotamos no 

português) para designar a ação de captação de imagens e sons pelo aparato audiovisual: eu 

filmo, eles filmam, nós filmamos. Para Deligny, tal forma de designar o cinema revela o 

endereçamento ao objeto fílmico, como um processo-fim. Esta é a razão pela qual ele imagina 

o conceito camerar, cujo sentido está muito mais relacionado à ação de captar as imagens do que 

propriamente o fechamento em uma obra. Num mundo que não distingue o balanço da pedra 

e o ruído da água com o da língua com que falam os humanos em seus gabinetes, leis, receitas 

e enciclopédias; reportar-se ao processo como primazia, em detrimento das obras, é uma forma 

de situar-se ao lado daqueles para quem a linguagem não é produtora de sentido16. A 

aproximação entre Deligny e Simondon se dá à medida que, para ambos, as máquinas atuam 

                                                
14 Gilbert Simondon, Sur la technique (1953-1983). Paris: Presses universitaires de France, 2014, p. 253 (tradução 
nossa): “A máquina não deve ser considerada pela criança nem como um instrumento de jogo, nem como uma 
coisa útil, mas como objeto técnico que o ser humano aprende a conhecer e o complementa (...) A máquina requer 
de nós serviços e também nos fornece, como um amigo; a troca de serviços, preferível ao sistema de escravidão, não 
é ainda a melhor e mais adequada relação para com a máquina. É preciso ‘eliminar o peso’, conhecê-la bem, 
trabalhar com ela e não a tomar nem como fim, nem como meio, mas como companheiro de trabalho e como ser 
complementar (...) Esta relação horizontal deve substituir toda relação vertical.  Os educadores podem desenvolver 
junto às crianças o respeito à máquina ensinando-as a construir, reparar, preservando-a antes e depois de sua 
utilização. Ainda mais, uma consciência histórica da invenção progressiva dos dispositivos utilizados em uma 
máquina pode conferir um sentimento vivo da presença humana que representa a estrutura de uma máquina. Sem 
dúvida, é preciso escapar a uma idolatria da máquina. Mas, entre a idolatria e o desprezo, o conhecimento saudável 
fundado sobre uma frequentação ativa”.  
    
15 Fernand Deligny, “Ce qui ne se voit pas” in: Cahiers du Cinéma. n. 428, p. 50–51, 1990 (tradução nossa): “É a 
diferença entre agir e fazer. Nós, nós fazemos algo, é a intenção, é a linguagem: fazemos a sopa, fazemos a limpeza, 
fazemos não sei o quê. Um menino autista não faz nada: é agir. Nota-se isso claramente. Nota quem tem olho, 
quem convive com meninos autistas. O mesmo se aplica à imagem: uma imagem, segundo meu jargão, não se 'faz'. 
Uma imagem surge, ela é apenas coincidência... Coincidências à parte, a imagem no sentido em que a compreendo, 
a imagem limpa, é autista. Quero dizer que ela não fala. A imagem não diz nada! E... Assim como para as crianças 
autistas, isso é mais uma razão para que todo mundo a faça dizer de tudo um pouco... A imagem também carrega 
tudo nas costas...”. 
 
16 Peter Pál Pelbart, O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1 edições, 2013, p. 253: 
“Estamos às portas do cinema de Deligny. Pois o cinema poderia dar suporte a tudo isso se ele não estivesse 
completamente submetido à linguagem, à narratividade, à obrigação de contar uma história, de ter um sentido, de 
emitir um julgamento moral, de ter um alcance edificante ou pedagógico. Se o cinema não visasse o filme, ele 
poderia atingir as imagens – mas, para isso, seria preciso que ele deixasse de ‘fazer obra’, de querer um produto”.    



 

 40 

acoplando-se às nossas formas de experienciar o mundo, num regime que tende mais ao 

mutualismo do que à industrialização, mais ao acontecimento do que às estruturas, mais à 

tecnoafetividade do aparato do que à sua eficiência tecnológica. 
 

[e] 

 

Por fim e primeiro, é preciso pensar a vida, qualquer vida. O cinema e educação estão 

interseccionados nesse desafio inalienável. Dualismo que não se esgota na dualidade. Por 

estarmos tão suscetíveis às dinâmicas econômicas, liberais, capitalísticas, muitas vezes as 

reproduzimos de forma naturalizada, no interior de iguais regimes de exclusão, manutenção das 

práticas supressoras de todos os modos de vida diferenciados. A representação não tarda por 

avançar e fincar seu solo. Mas, se na máquina-escola vemos as inscrições de sua modelagem e a 

manifestação da topografia do poder, essa mesma maquinaria é inseparável dos pichos em 

canetas hidrocores, dos avisos e datas comemorativas, dos calendários letivos, dos adesivos de 

bandas de garagem, da Keila que ama o Richard na porta do banheiro. As estratégias de 

normalização e modelização subjetiva, entranhadamente instituídas, se apresentam a cada vez 

que a câmera se instala no centro de suas contradições e convoca os corpos, vozes, presenças, 

como intensidades animadas, intensificadas pelo dispositivo cinematográfico – prontos para 

ebulição das zonas que antes separavam o que faz parte da vida organizada e o que se entende 

enquanto um excesso, uma extravagância, um sem fundo, aquilo que chamamos, vez ou outra, 

de sensível. São essas as nossas pistas.  

Isso que não se vê.  
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[e] 

 

 

m o d o s  d e  u s o   
 

 

 

 

 

A presente tese não está necessariamente a nenhuma linha cronológica ou causal muito 

evidente, conformada segundo uma ordem que supostamente vai dos problemas teóricos a 

análise dos objetos, como universos apartados. Quando muito, a hipótese dá voltas, espirala-se. 

Certamente, o que não quer dizer que o texto renuncie completamente à disposição de uma 

ordenação, de modo explicitamente caótico: há tanto imposições materiais que precisam ser 

atendidas – como o fato de ser um conjunto de páginas encadernado e entregue numa certa 

sequência àquelas ou àqueles que o lerão – como a arbitrariedade de dispor as coisas de certas 

maneiras – e, sendo assim, porquê não de outras. Dito isso, gostaríamos que o texto fosse aberto 

o suficiente para que seu traçado desenhe-se de forma menos ordenada pelo seu autor, mas 

arranjado pelas leitoras e leitores que lhe manejam.   

À medida que avançamos na presente pesquisa, entendemos a escrita performando uma 

forma cartográfica, na qual o próprio texto funciona como uma mesa de montagem, 

aproximando elementos e imagens: agrega-se, funde-se, sobrepõe-se. Intuímos que essa 

dimensão metodológica exercia mais do que um simples formalismo, sendo a materialidade da 

escrita o que anima o pensamento a se desenrolar. Por tal razão há no texto um caráter um 

pouco errático e derivático que procede dessa forma cartográfica, de um corpus que não existia 

previamente à investigação, de um sem número de encontros e descobertas bibliográficas, tanto 

quanto dos objetos fílmicos que se montam com o texto, no decorrer dos anos de pesquisa. 

Como se verá, os assuntos aparecem, desaparecem para então retornar inúmeras vezes. No 

entanto, não se trata de uma mera repetição ou de simples redundância. A cada vez que um 

conceito, um recorte ou um objeto retornam, é para receber novas qualidade, ser tomado por 

outro ponto de ver a partir do qual novas distribuições podem ser feitas, novos sentidos traçados.   

Distinguimos os conjuntos de questões entre coleções e cartas, segundo a natureza que 

estabelecem com o universo apresentado e o tipo de interlocução que engendram. Em ambos 
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os conjuntos, os filmes, as teorias e as análises estão igualmente imbricados. Não há uma clara 

distinção entre processo e objeto, sendo que buscamos horizontalizar ao máximo nosso método 

de observação.  

Por serem dirigidas a um destinatário específico, as cartas expressam um tipo de diálogo 

retórico mais estreito, contudo, diálogo que não se mantém restringido ao sujeito em jogo. Há 

sempre um terceiro a quem as cartas também incluem em seus termos, convocando outros 

textos, autoras e autores. Por isso, em muitas vezes, as cartas deslocam o destinatário e 

desdobram-se em elaborações além – para os recuperarem mais adiante, numa zona 

intermediária. Por serem escritas desta forma, as cartas ensaiam em ser também um diálogo, 

uma conversação que não se esgotará com as linhas finais, na qual há uma operação de disjunção 

entre o eu que escreve e a outra ou outro a quem se dirige.  

Por não haver propriamente uma sequência, cada uma das coleções pode ser lida 

integralmente sem conhecimento prévio da outra. Apesar de autônomas, elas não deixam de 

estabelecer comunicação e sofrer a influência mútua do que é desenvolvido nas outras partes. 

Optamos por denominá-las coleções, e não capítulos, em função de uma problematização que 

não é também meramente formalista: por não serem compostas de séries históricas, nem se 

desdobrarem segundo qualquer ordem que lhes seja exterior. São coleções que emergem dos 

problemas teórico-práticos e se ampliam segundo uma série de acoplamentos irregulares e 

variáveis, reflexivamente. São coleções porque acumulam, arbitrariamente, imagens e textos e 

os põem em novas ordenações, guiadas por invenções metodológicas e não pelas conexões que 

as filiam anteriormente a este ou aquele campo do saber, a esta ou aquela corrente 

cinematográfica ou pedagógica. Poderíamos ensejar que se trata de um trabalho curatorial, em 

certo sentido, convertendo o pesquisador na figura que se permite, no âmbito de processos de 

seleção, afetar-se e envolver-se pateticamente com os objetos a sua volta, entrar em fase com 

seu corpus. De modo que os acréscimos ou reduções dessa curadoria são reveladores das 

implicações subjetivas do pesquisador em seu trabalho cartográfico, com o inventário de objetos 

recolhidos que passam a pertencer a cada uma das coleções.   
 

[e] 

 

Embora fique à critério das leitoras e leitores, sugerimos um possível itinerário de viagem 

pela tese que tem início na primeira das cartas, endereçada a Cezar Migliorin, orientador da 

pesquisa e um grande companheiro e desafiador teórico, com quem pude vivenciar as mais 
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intensas e extravagantes experiências na prática docente e nos descaminhos do cinema e da 

educação, desde 2010, pela vida de jovem professor no Brasil. Mirar o inimigo procura 

demonstrar como as imagens, de forma ampla, comparecem como uma dupla inscrição: são 

afetadas e afetam o mundo, trabalham no real. Tais questões parecem ter sido disparadoras 

teóricas para a definição de muitas das bases de uma pedagogia das imagens desvinculada das 

formas habituais de recognição, sobretudo aquelas norteadas pela ficção artístico-industrial. 

Além disso, procuramos demonstrar a influência que as teorias da emancipação tiveram 

inicialmente nessa pedagogia das imagens, explicitando e circunscrevendo igualmente seus 

atuais limites críticos. Nesse cinema de brincar17, a criação admite uma potência radicalmente 

distinta do modo como é concebida nas abordagens de Paulo Freire ou até mesmo em Jacques 

Rancière – importantes interlocutores ao longo de toda a tese – nos versando ao sem fundo da 

própria linguagem, onde o mundo se desmantela para em seu lugar emergirem novos corpos 

políticos, novas imagens aberrantes. É toda uma outra ética da imagem na educação que nos 

acompanhará por toda a tese e tem com o trabalho de Migliorin um diálogo acontecimental.  

Em Cartografias do Cinema e Educação, narramos quatro aventuras pedagógicas 

vivenciadas nos últimos anos. Cada uma delas possui a singularidade de nos aproximar de 

determinados problemas que têm sido centrais no entrelaçamento de tais campos. Em diversas 

partes do Brasil ou da América do Sul, percorridos em oficinas de formação audiovisual 

atreladas a contextos educativos, estivemos diante de inúmeras cenas que nos imbuíram de 

desafios teórico-práticos. Algumas foram fulcrais para o desenvolvimento de muitas ideias aqui 

presentes; outros confirmaram suspeitas antigas; e a maior parte expôs momentos de intensa 

crise, decisivos para a investigação decorrente, sublinhando os limites e as fragilidades teórico-

práticas que nos levaram à reelaboração de problemas que, até o momento, considerávamos já 

superados. Apesar de “introdutórias”, as aventuras não são inícios, elas já começam armando a 

ordem dos problemas pelos meios e não pretendem esgotá-los sumariamente. Nos servem mais 

como intermissões, à medida que se conectam entre si e abrem outros braços que tocam os 

demais textos. 

Sob qual direito o cinema veio a se tornar o que é?, Quais foram os predicados que lhe 

outorgaram as condições para assentar um solo onde a representação assumiria o principado?, Quais 

forças investiu e sobre quem ou o quê foram armados seus estatutos condicionantes?, são algumas das 

                                                
17 Cezar Migliorin e Isaac Pipano, Cinema de brincar. Belo Horizonte: Relicário, 2019. 
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perguntas fulcrais que abrem O reino da Representação que instala a hipótese precedente, 

central à pesquisa, de onde serão derivados os movimentos de irrupção e abertura. Trata-se de 

uma coleção de natureza mais crítica, se assim quisermos, embora não seja prescritiva ou tente 

soar apenas como o diagnóstico de um estado de coisas. Se esta coleção pode ter um potencial 

negativo, este verifica-se na necessidade de nos questionarmos quanto à lógica que organiza a 

representação e como ela vem operando na modelagem das práticas do cinema e educação em 

diferentes níves, épocas e contextos. Seu imperativo percorre toda uma malha de instituições e 

agentes públicos, mas também de pensamentos aqui e ali, para dentro da escola e além de seus 

muros, entre os escritos pedagógicos, as ações práticas, os discursos políticos, certos filmes, o 

capitasmo contemporâmeo e cineastas. Ao perguntar-nos com qual direito o cinema é o que é, 

nos lançamos indiretamente pelo caminho que nos levará aos movimentos de ruptura com o 

modelo fundado, onde a pergunta torna-se “o que o cinema pode ser?” e a resposta, se a 

alcançarmos, “qualquer coisa”. 

A carta póstuma para Aloysio Raulino, Meu corpo é a câmera, minha poesia é o cinema, 

misto de homenagem e crítica, analisa comparativamente quatro de seus curta-metragens 

iniciais – Retorna, Vencedor (1968), Ensino Vocacional (1969), Jardim Nova Bahia (1972) e 

Teremos Infância (1974). Nela, nos debruçamos sobre procedimentos fílmicos específicos, 

atentando-nos como a forma do documentário, de todo e qualquer cinema documentário, é em 

si um trabalho na educação. Em muitos dos filmes dos anos 1960 e 1970, no Brasil, o 

cotejamento entre um cinema de cunho social e um cinema pedagógico foi motivado pela noção 

de transferência dos saberes e conhecimentos para o outro – fosse o outro as pessoas filmadas, 

fosse as espectadoras. Contrariamente, o movimento dessa carta se descreve na elaboração de 

uma reflexão que localiza no cinema de Raulino a busca por outra ética do cinema: uma espécie 

de isonomia política entre o cinema e a educação; o trabalho do documentarista e do professor; 

o lugar do outro e do espectador; uma recusa da representação unívoca e uma radicalização da 

montagem como um ato performativo de criação. Aspectos que, suspeitamos, estão 

protocontidos nos curtas de Raulino como o princípio de uma ética da imagem na educação. 

Em Retorno à Hipótese-Cinema, nos dedicamos à redação de uma carta dirigida à 

educadora e pesquisadora Adriana Fresquet, cujo pujante trabalho em cinema e educação – no 

ensino, pesquisa e extensão – foram seminais para a redação da tese. A carta abriga em seu título 

uma menção ao livro A Hipótese-Cinema, do ex-crítico dos Cahiers du Cinéma e importante 

teórico do cinema na França, Alain Bergala, cuja influência incidiu na idealização de uma série 
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de projetos pedagógicos e audiovisuais no Brasil. Não seria exagero dizer que o livro de Bergala 

tornou-se a principal referência da área no país, sendo acolhido com entusiasmo pela academia18. 

Em nossa correspondência à Fresquet, nos indagamos a respeito do impacto das formulações 

de Bergala em relação aos atuais dispositivos pedagógicos. Porém, a carta se consolida como um 

comentário crítico que enfatiza o modo como muitas das ideias de cinema e educação no Brasil 

são debitárias de uma forma-cinema subserviente às valorações da cinefilia e do regime artístico, 

subjugando a experiência do sensível a certa cinematografia e convenções próprias ao cânone.  

Na última coleção, Vida-imagem: lidar com o inacabamento, buscamos a produção de uma 

escrita mais propositiva, à medida que lançamos para o início de um repertório conceitual que 

possa comportar imagens que têm nos inquietado quanto aos limites das teorias atuais de 

cinema. Nossa atenção se detém na escritura fílmica, nos gestos que deflagram as imagens, assim 

como nos procedimentos formais de cada obra. O par montar / camerar são os verbos que 

caracterizam as operações cinematográficas explicitadas na coleção e aquilo que possibilitará 

desfundar o primado da representação e seus modelos. Nessa passagem, o cinema perde seu 

estatuto enquanto um meio ocupado com a demostração de histórias para instaurar processos 

subjetivos modulados por formas de enunciação coletivas, ressignificando territórios, 

agenciando novas interações com o mundo-imagem.  

 

Da representação do real à com-posição cosmológica.   

 
  

                                                
18 A publicação de um dossiê baseado no livro de Alain Bergala, A hipótese-cinema. Rio de Janeiro: Booklink; 
CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2008, dividido em dois volumes, organizados por Adriana Fresquet, é reveladora do 
notório interesse acadêmico pela obra do autor. Ver: Adriana Fresquet, Dossiê cinema e educação #1 e # 2: uma 
relação sob a hipótese de alteridade de Alain Bergala. Rio de Janeiro: Booklink, 2011. 
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[e] 

 

Numa carta dirigida à Félix Guattari durante a organização das notas que culminarão 

na publicação de O Anti-Édipo, Deleuze diz que a ideia de que condições desfavoráveis reprime 

a escrita é falsa (nossas condições: um Golpe, eleições duras, o calor excessivo, frio demais, a 

falta de dinheiro, uma separação, dores crônicas...), pois pressupõe que só se cria 

verdadeiramente quando o mundo está em seu devido lugar. É preciso encontrar na escrita então 

justo o ponto de se desligar das forças e energias do agora, para a gente mesmo ir melhor19. 

Essas páginas carregam consigo um pouco das complicações do presente, têm em si o custo do 

combate e se irmanam a todas e todos que lutam em defesa da vida: uma vida.  

 
[e] 

 

  

                                                
19 Cf. Gilles Deleuze, Cartas e outros textos. São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 37-38.  
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[e] 

 

 

n o t a  s o b r e  a s  i m a g e n s   
 

 

 

 

 

A produção escrita no campo dos estudos de cinema arrasta consigo o desafio de retirar-

lhe justo aquilo que o autonomiza: tempo em movimento. Instala-se o paradoxo: munir-se e 

valer-se de imagens fixas, de modo a mostrar certas passagens dos planos, sequências e filmes 

aos quais se faz alusão, com o risco da legendagem; ou ignorar as imagens, sob a condição de 

renunciar à força plástica que agregam às palavras?  

Sabemos que mesmo a mais obcecada descrição é irredutível à força criadora despertada 

pelo ato de ver e ouvir as imagens e sons. Por serem constituídos por formas expressivas de 

qualidades e naturezas inigualáveis, a imagem são pode ser deduzida pela composição literária 

– e nem o contrário. Em decorrência disso, optamos nessa tese pela manutenção das imagens 

numa espécie de extracampo textual: para uma leitura compatível com o visionamento do corpus 

fílmico, garantindo o acesso integral do material de pesquisa da tese, elegemos a utilização de 

uma plataforma virtual na qual é possível aceder a cada um dos filmes citados, integralmente. 

Notas de rodapé ao longo da tese indicarão os links que dão acesso às imagens comentadas. 

Cabe à leitora ou leitor, portanto, a montagem entre as obras filmográficas citadas e a tese, 

avançando e recruscedendo, no seu próprio jogo entre texto e imagem-som. Destarte, as 

imagens e sons têm autonomia em relação ao texto, comparecendo num regime de 

complementariedade. Logo, não gostaríamos de confiar à sua presença um caráter meramente 

ilustrativo ou mesmo exemplar. Está claro que o conhecimento prévio dos filmes auxilia a 

compreensão de certos gestos enfatizados pelas análises, sobre os quais nos detemos com maior 

ou menor empenho descritivo nas muitas passagens consideradas basilares para as elaborações 

teórico-conceituais da tese. No entanto, as imagens-sons são elas mesmas pontos singulares na 

trama forjada pela tese e demandam igual atenção, como parte integrante do saber elaborado na 

hipótese. Trata-se de apostar, formal e metodologicamente, na pedagogia das imagens como 

produção de conhecimento e invenção estética.  
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[e] 

 

 

n o t a  s o b r e  o s  r o d a p é s  
 

 

 

 

 

A presente tese divide-se em dois blocos textuais distintos, paralelos e vinculados: o texto 

corrido e as notas de rodapé. Esses blocos diferem em natureza. O texto central é mais fluido e 

volumoso, contém as análises, descrições, narrativas, hipóteses e derivas teóricas. Nos rodapés, 

optamos por manter demais informações, dados complementares ao texto e referências 

bibliográficas, mas não apenas. Quer dizer, nos rodapés encontra-se a maior parte de todo o 

esforço de discussão teórica das autoras e autores, obras e conceitos, com os quais dialogamos 

no decorrer da escrita. No texto corrido, tais conceitos já estão em operação, são empregados e 

incorporados como elementos intrínsecos à argumentação. Nos rodapés demonstramos a 

origem do conceito, expondo eventualmente suas relações com outras obras, de modo bastante 

específico. Esperamos que dessa maneira o texto torne-se acessível e convidativo mesmo aos 

leitores e leitoras não se familiarizam com o vocabulário e o universo de referência teórico da 

tese.  
 

[e] 

  

O sistema de notação de citações adotado apresenta a citação completa em sua primeira 

aparição, seguindo o formato Autoria; Título; Lugar; Editora; Data; Número da página20. 

Quando a mesma obra for citada mais de uma vez no mesmo capítulo, manteremos apenas as 

informações de autoria e o título principal, seguida do número da página correspondente21. 

Obras já citadas anteriormente têm suas informações completas repetidas no rodapé quando 

reaparecem numa nova carta ou coleção, facilitando a consulta aos originais.   

                                                
20 Ex.: Marie-José Mondzain, Imagem, ícone, economia: as fontes bizantinas do imaginário contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 137. 
 
21 Ex.: Marie-José Mondzain, Imagem, ícone, economia, p. 138. 
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COLEÇÕES  CARTOGRAF IAS  DO  
C INEMA E  EDUCAÇÃO 
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NÓS ,  LAT INO AMER ICANOS 
 
 

 
 
 
Somos todos i rmãos 
mas não porque tenhamos 
a mesma mãe e o mesmo pai: 
temos é o mesmo parce iro 
que nos t ra i .  Somos todos irmãos 
não porque div idamos  
o mesmo teto e a mesma mesa: 
d iv isamos a mesma espada 
sobre nossa cabeça. 
 
Somos todos i rmãos 
Não porque tenhamos  
o mesmo braço , o  mesmo sobrenome: 
temos um mesmo t raje to 
de sanha e fome. Somos todos irmãos 
não porque seja o mesmo sangue 
que no corpo levamos:   
o  que é o mesmo é o modo como derramamos 
 
 
 
 
 
 

Fe r re i ra  Gu l l a r  
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[e] 

 

 

m i r a f l o r e s ,  a s  m á q u i n a s  d e  f a z e r  v e r  e  o u v i r  
 

 

 

 

 

– Nossa proposta foi um fracasso, sussura Cezar no meu ouvido expressando algum grau 

de apreensão. Estamos sentados entre cerca de trinta e poucas pessoas num círculo 

excessivamente aberto, o que nos distancia umas das outras imprimindo a sensação de um 

desconforto coletivo. Metade do grupo é bastante jovem: agasalhos esportivos, tênis de corrida, 

rostos que deixaram a adolescência há não muito, bromas e gracinhas. Juventude que dentro de 

alguns anos irá integrar o corpo docente do sistema educativo público e privado no Estado 

Plurinacional Boliviano, mediando atividades nas áreas de educação física no que chamam de 

escuela normal. De onde vejo, parecem alegres e com alguma curiosidade a respeito de nós, 

visitantes. A outra metade de participantes, um pouco mais velha, las maestras y maestros, vêm 

de diferentes comunidades escolares desde as cidades de La Paz, a populosa capital federal 

boliviana; e El Alto, sua vizinha mais empobrecida no topo das montanhas marrons, tomadas 

agora por teleféricos coloridos que cortam a paisagem com cabos de aço e cabines verdes, 

amarelas, lilás, azuis, vermelhas. Paisagens de uma América do Sul22 distópica na carne do 

                                                
22 Ver a nota de rodapé em: Walter D. Mignolo, “Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado 
de identidade em política" in: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade. v. 34, p. 291, 
2018. O uso que fazemos de América do Sul aqui é retirado da perspectiva do cientista social argentino, para quem 
é necessário defini-la “num sentido bem geral que inclui América Central e o Caribe, ‘sul do Rio Grande’ em um 
sentido único; e o Caribe que, apesar de ser inglês ou francês, tem mais em comum com o sul do que com o norte, 
ou seja, América do Norte (EUA e Canadá). Resumidamente, a história imperial / colonial é o que está em questão 
mais que livros didáticos de geografia europeus ou norte-americanos”. Tal interpretação está alinhada com o 
conceito mais amplo de Sul-Global, compreendido como uma entidade conceitual inventada no cerne das lutas e 
conflitos entre as forças imperiais-globais de dominação e as forças emancipatórias e decoloniais que não se 
submetem ao design global. Sucintamente, o ‘Sul Global’ (como democracia, desenvolvimento e muitos outros 
conceitos) é agora o lugar de disputas entre a retórica da modernidade e modernização atreladas às lógicas de 
colonialiade e dominação; e, por outro lado, dá nome às lutas por um pensamento independente e pela liberdade 
decolonial. Na perspectiva do Norte Global, o Sul Global precisa de ajuda. Na perspectiva dos habitantes daquelas 
regiões que não estão alinhadas ao norte global, o sul nomeia lugares onde forças emancipatórias decoloniais estão 
tomando lugar, onde novos horizontes de vida emergem ciclicamente. Cf. Walter D. Mignolo e Caroline 
Levander, “The Global South and world dis/order" in: Journal of Anthropological Research. v. 67, n. 2, p. 165-
168, 2011. 
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presente, onde os tempos interculturais23 do mundo andino e do Ocidente globalizado parecem 

intimamente enredados24.  

A sala de aula na qual nos encontramos é a última do edifício, no sexto andar, de onde 

é possível ver as montanhas com picos nevados circundados pelas Cordilheiras dos Andes, com 

uma paleta que provoca os fabricantes de esmaltes e tintas. Da janela lateral da escola avistamos 

o relevo acidentado de La Paz com seu oceano de casas sobre penhascos e morros colossais que 

desafiam princípios físicos, numa zona improvável à ocupação humana. Por toda parte o que se 

vê é uma espécie de paisagem de casas de tijolos que aos nossos olhos generalistas – 

estrangeiristas e fetichistas - emerge como uma manta homogênea. Mais tarde, descobriríamos 

que os imóveis continuam sem acabamento ou pintura externa em decorrência dos valores da 

tributação predial: ter uma casa colorida significa finalmente pagar mais impostos: as máquinas 

estéticas e econômicas não estão separadas das máquinas tarifárias administrativas, é o que 

Kafka nos sugere há tempos. Para além do cenário deslumbrante, a chegada para o início das 

atividades diárias é em si uma experiência fatigante para nós, pouco aclimatados à altitude da 

                                                
23 Como explicita Walter Mignolo, “inter-culturalidade nos Andes é um conceito introduzido por intelectuais 
indígenas para reivindicar direitos epistêmicos. A inter-cultura, na verdade, significa inter-epistemologia, um 
diálogo intenso que é o diálogo do futuro entre cosmologia não ocidental (aymara, afros, árabe-islâmicos, hindi, 
bambara, etc.) e o ocidental (grego, latim, espanhol, alemão, inglês, português). Aqui você acha exatamente a razão 
por que a cosmologia ocidental é ‘uni-versal’ (em suas diferenças) e imperial enquanto o pensamento e as 
epistemologias descoloniais tiveram que ser pluri-versais: aquilo que as línguas e as cosmologias não ocidentais 
tinham em comum é terem sido forçadas a lidar com a cosmologia ocidental (mais uma vez, grego, latim e línguas 
europeias modernas e sua epistemologia)”, Walter Mignolo, Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o 
significado de identidade em política, p. 316. 
 
24 Nos dias em que estivemos em La Paz uma marcha de adultos, em sua maioria mulheres, tomou as ruas ao redor 
do Ministério da Educação, em apelo à criação de novas vagas para suas filhas e filhos nas escolas da zona rural do 
Altiplano. Cercando o edifício, uma tropa da mais armada polícia boliviana fazia frente à multidão dispersa. A 
forma de mobilização, no entanto, contrastava enormemente com as recentes marchas que também assistíamos e 
das quais participávamos no Brasil. Ao invés de gritos, confrontos diretos e violência física, os agrupamentos de 
cholas bolivianas dispersavam-se por entre os jardins, escadas e pátios nas praças ou mesmo no meio das ruas, 
conformando uma espécie de “piquenique político” que impedia o fluxo costumeiro numa das partes mais 
movimentadas da cidade. Claramente, uma forma de disputa também estética em suas estratégias de enfrentamento 
com o poderio das forças estatais armadas. Estas, por sua vez, não se diferem das usadas para conter as 
manifestações em Taksim, na Cinelândia, Hamburgo ou Washington D.C. Nesse sentido, há uma simultaneidade 
na forma como o Estado opera, no quadro das estratégias de dominação hegemônicas, e as práticas do bem-viver 
desenvolvidos nos sistemas comunais que inventam existências alternativas às oferecidas tanto pelo neoliberalismo 
da direita, quanto para as políticas de esquerda vinculadas ao comunismo. Por um lado, formas de organização e 
gestão do comum baseadas numa hipercentralização de suas estruturas econômicas, políticas e sociais que, por 
conseguinte, são produtoras das zonas periférias, subalternizando práticas e povos; por outro, movimentos internos, 
como convoca a advogada e ativista política equatoriana Nina Pacari, nas quais se criam e proliferam os mitos, 
histórias ancestrais, práticas tradicionais e modos de organização que reivindicam para si um lugar em seu próprio 
tempo histórico. Ver: Nina Pacari, “La incidencia de la participación política de los pueblos Indígenas: Un cambio 
irreversible”. Conferência apresentada e discutida no Seminário de Verão, O pensamento descolonial, organizado 
pela Universidad Complutense de Madrid, El Escorial, jul. 24-29, 2006. A respeito do conceito de enredamento, 
conforme o apresenta Achille Mbembe, o discutiremos na próxima seção desta coleção    
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cidade que se orgulha por ser a capital mais elevada do nosso planeta – para o desconforto dos 

turistas e recém-chegados ao aeroporto, também ele estrategicamente situado em El Alto: 

sempre o ponto mais alto possível.  

Por intermédio da Embaixada Brasileira na Bolívia fomos convidados a conduzir ao 

longo de uma semana algumas atividades de formação em cinema e educação com um grupo de 

pessoas – docentes e estudantes em formação – selecionado pelo Ministério da Educação do 

país25. Em comum com as pessoas bolivianas26 presentes não temos sequer o idioma: falamos 

mal ajambradamente o espanhol e elas quase não compreendem o português. Se não 

reproduzimos integralmente a radicalidade das experiências pedagógicas e algumas das cenas 

introduzidas por Joseph Jacotot27, como a de uma classe de estudantes e um mestre que não 

                                                
25 O convite para a formação na Bolívia se deu em função do trabalho que vínhamos desenvolvendo na Universidade 
Federal Fluminense, desde 2013, através do projeto Inventar com a Diferença – cinema, educação e direitos humanos. 
Baseando-nos nas experiências acumuladas previamente em dezenas de cursos de formação para docentes na 
metodologia do projeto, a proposta que apresentamos ao governo boliviano girava em torno da explicitação das 
bases teórico-metodológicas que orientam o projeto e suas respectivas experiências práticas. Basicamente, 
imaginávamos ser possível realizar alguns dos dispositivos apresentados nos Cadernos do Inventar [Cezar 
Migliorin (et al.), Cadernos do inventar: cinema, educação e direitos humanos. Niterói: EDG, 2016], naquele 
momento já traduzidos para o espanhol, emulando nossas oficinas no Brasil. Contudo, como é comum nesses 
cursos e encontros, as propostas iniciais são frequentemente transformadas muito rapidamente pelas dinâmicas e 
interações com os diferentes grupos. Além disso, na Bolívia, o próprio idioma apresentava uma nova camada de 
desafios e (des)entendimentos. 
 
26 Visando à adequação aos manuais contemporâneos de linguagem inclusiva, os quais consideram tanto questões 
concernentes à acessibilidade, como também à normatização de gênero pelas formas discursivas; buscaremos a 
utilização de termos que, à primeira vista, parecerão estranhos, tais como “pessoas filmadas” ou “pessoas 
participantes” como substituição a “os sujeitos filmados” ou “os participantes”. Sempre que a neutralização do 
gênero se mostrar inviável, daremos preferência ao plural na forma feminina, ao invés do masculino, quando 
falamos de grupos, como, por exemplo, “as professoras” ou “as estudantes”. Entretanto, sabemos que a língua 
estruturou o masculino como gênero discursivo hegemônico, como se não fosse uma ação de revestimento 
identitário, e, por vezes, alguns conceitos, como “o outro”, podem aparecer em sua versão masculina. 
   
27 Ao longo do século XVII, um pedagogo francês, Joseph Jacotot, desenvolveu algumas experiências político-
pedagógicas que renunciaram à tradição escolar e muitos de seus preceitos fundadores. A aventura é narrada pelo 
filósofo Jacques Rancière no livro O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. Não seria exagero dizer que esta foi uma das contribuições teóricas seminais para as 
relações entre filosofia e educação nos estudos contemporâneos no Brasil, ou ao menos para aquelas herdeiras ainda 
de uma tradição da filosofia eurocêntrica. Nos estudos do cinema e das artes ligadas a atividades educativas, 
sobretudo, a obra de Rancière despontou como uma espécie de paradigma com o alcance de conectar o universo 
teórico ao imediatamente político das vivências práticas. Não é de se estranhar, portanto, as inúmeras semelhanças 
que essa obra traz com a própria pedagogia de Paulo Freire, principalmente no que concerne à educação como uma 
prática emancipadora. Conceitos como emancipação, fundamental para o desenvolvimento da obra do pedagogo 
brasileiro; e dialogismo, encontram nas experiências de Jacotot e na teoria da democracia descrita por Rancière um 
amplo espectro de convergência. Ainda mais, a herança marxista que conecta Freire a Rancière não deixa de ser 
observada e tensionada por muitos trabalhos e apresentações em congresso, simpósios, colóquios, etc., embora as 
consequências que os autores tirem de um mesmo solo conceitual seja dissonante. Finalmente, há mais 
proximidades entre a crítica à educação bancária descrita por Paulo Freire e a educação embrutecedora de Jacques 
Rancière, via Jacotot, do que divergências. Na primeira carta que compõe esta tese, para Cezar Migliorin, 
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compartilham o mesmo idioma e não se compreendem mutuamente, não é exagero dizer que 

nos situamos numa zona de desconforto e num contexto pouco habitual ao exercício de nossas 

funções costumeiras no cotidiano na universidade ou em escolas livres de cinema onde, por 

maiores que sejam as contradições, partilhamos um universo de referências e questões muito 

mais estreito. 

No final do encontro de apresentação do curso, com duração prevista para uma semana, 

propomos ao grupo que produzam individualmente duas imagens feitas com seus próprios 

suportes de captação disponíveis – câmeras portáteis, smartphones, tablets. Intuímos que as 

fotografias poderiam introduzir uma dinâmica que conhecíamos bastante bem de outras 

experiências e substituía os não-tão-eventuais silenciosos e duradouros momentos que se passam 

nos encontros entre docentes e que, com alguma frequência, se desdobram em grandes sessões 

de terapia coletiva, transes orais ou confessionais longuíssimos. Acreditamos que a produção de 

registros fotográficos poderia encorajar as pessoas participantes a uma observação imediata 

quanto ao espaço e às suas diferentes estratégias de ocupação e mobilidade; à presença das 

imagens e suas múltiplas aparições na cidade; aos variados regimes de visualidade e seu 

direcionamento à comunidade de espectadores no tecido urbano. Uma imagem fotográfica 

como essa espécie de objeto estranho pelo qual é possível expor-se de maneira enviesada por ser 

menos a externalização íntima e exclusiva de uma personalidade e mais um emaranhado de 

elementos que excedem ao indivíduo produtor, mas encontram em seu olhar, de maneira tão 

peremptória e dotada de alguma fragilidade, a singularização de uma forma de ver. Esse 

estranho objeto, espécie de elemento terceiro, nos dá as condições para que possamos iniciar um 

trabalho onde algo pertenceria a todas e todos e a nenhum, uma vez que as imagens seriam 

partilhadas coletivamente, deslocadas de seus suportes originais, para uma projeção em grupo, 

num tamanho bem mais amplo do que as pequenas telas dos celulares. De modo que o peso das 

intenções iniciais das pessoas-fotógrafas como critério valorativo e legitimador das fotografias 

seria atenuado em detrimento de um visionamento coletivo, concedendo a cada participante a 

oportunidade de narração sobre o modo singular de ser afetada ou afetado pelas fotografias, 

independentemente das intenções iniciais de sua autora ou autor. As imagens como portadoras 

de uma potência de amplificação das experiências cotidianas, ressignificando práticas ao 

                                                
desenvolveremos melhor algumas destas ideias, assim como uma crítica aos limites que ambas as correntes estético-
políticas desses autores assumem em nosso arranjo. 
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introduzir outros fluxos de imaginação, temporalidade, visibilidade, movimento, escuta – do 

imediatamente privado ao coletivo – funcionando mediante um rudimento transindividual.  

Cada participante da oficina realizaria duas fotografias. A primeira concernente à 

educação desde uma perspectiva processual, apontando para um modo de relação entre a pessoa 

realizadora e a escola enquanto produção de território. Conforme elaboraram Félix Guattari e 

Suely Rolnik, o território agencia corpos e enunciações, se inscreve a partir de fluxos que 

compreendem tanto dimensões espaço-temporais geográficas, como práticas discursivas, 

regimes de signos e semióticas28. Neste sentido, a escola pode se territorializar num livro, num 

círculo fechado por corpos em atividade física, no alarme que anuncia o recreio, no cheiro do 

arroz com feijão da merenda, nas terríveis sessões de aplicação de flúor (e vômitos grupais), no 

hasteamento da bandeira nacional, diariamente. Consecutivamente, a fabricação das imagens 

assegura a invenção de outro território ao agenciar a câmera e sua maquinaria à máquina-escola. 

Já a segunda fotografia deriva de deslocamentos ao redor do lugar geográfico onde se habita, 

seja a cidade mesmo, o bairro ou suas mediações, permitindo ao grupo o reposicionamento de 

seus trânsitos rotineiros, afetados pela presença do aparato fotográfico. Temos assim dois 

disparadores distintos: o primeiro como produtor de um território sensível agenciado pela 

prática fotográfica; o segundo, mais direcionado às formas de ocupação de um espaço dotado 

de materialidade e ao modo de circulação dos sujeitos, muito embora as práticas aí também 

estejam incluídas. Ressaltamos que as fotografias devem estar associadas à uma frase, tendendo 

mais à poesia do que ao comentário. Imagem e texto numa espécie de montagem não-

hierarquizante, metamorfoseando sentidos e agenciando associações novas entre os signos. Não 

pretendíamos que as frases operassem enquanto legendas das imagens, de modo que uma não 

servisse como chave de leitura da outra. Sem basear-nos em qualquer sintoma dialético, 

recusamos a ideia de que a fotografia acrescida ao texto encerraria os sentidos numa síntese 

totalizante.   

Em nossa pressuposição um pouco ingênua, apostamos que o exercício introduz um 

componente exterior e comum a todo/as e a qualquer um – a imagem – mobilizando-nos em 

                                                
28 Ver: Félix Guattari e Suely Rolnik, Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 323: “A 
noção de território aqui é entendida num sentido mais amplo, que ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a 
etnologia. Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros seres e 
fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do 
qual um sujeito se sente ‘em casa’. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. 
Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 
comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos”.  
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direção a algo, coletivamente. Indiretamente, somos exposto/as também à própria lógica acerca 

do que é uma imagem fotográfica, uma imagem da escola ou mesmo uma imagem do espaço 

urbano para aquele grupo constituído de grande heterogeneidade étnico-racial, etária e de 

gênero. Para nós, fica bastante claro não se tratar de uma observação das imagens sob o jugo de 

um olhar tomado por predicativos técnicos ou uma ênfase à expressividade estilística das 

imagens, como se os aspectos plásticos fossem o foco do exercício. Apesar disso, é claro que não 

deixaríamos de notar, no momento da exposição, no dia seguinte, os princípios de composição, 

enquadramentos e ângulos, jogos de luzes e sombras, relações entre figura e fundo, os recortes, 

tomadas de posição. Afinal, o que nos interessa sobretudo são as formas de expressão da imagem 

fotográfica, não seus “sentidos”. Essa visada também está menos tomada por qualquer sintoma 

de um preciosismo ou essencialismo artístico, muito mais implicada pelas tramas dos olhares 

convocados. Finalmente, nos parece que o conjunto das imagens vistas sob uma espécie de 

emparelhamento tem a potência de ampliar a meditação sobre suas formas sensíveis e as 

possibilidades de criação, a partir de uma mesma ideia. Dito de outra forma: como um mesmo 

disparador enseja não apenas objetos finais distintos, mas processos inteiros reorganizados pelas 

diferentes forças que atravessam a constituição do olhar de cada fotógrafa e fotógrafo e, 

consecutivamente, se atualizam na feitura da fotografia em si? 

À medida que avançamos no visionamento das imagens entendemos que, embora nosso 

desejo desde o princípio fosse o de evitar uma distinção entre o nosso saber “especializado” e o 

das pessoas participantes, distinguindo-o em qualidade, algo fica evidente. Além de presunçosa 

e mantenedora dos posicionamentos que apartam as formas de expressão da elite das práticas 

populares, entre alta e baixa cultura como sinônimos de esclarecimento e alienação, bom gosto 

ou ausência de, ou, simplesmente, julgando-as por aquilo que se poderia considerar como boa 

ou má-arte, a crítica às imagens em função de uma reprodução senso comum e pouco elaborada 

da escola de Frankfurt parece escassa para a cena que se desenrola à nossa frente29.  

                                                
29 A questão que começa a se desenhar parece bem explicitada na citação a seguir de Félix Guattari, num texto 
onde ele pretende apontar para a obsolescência do conceito de cultura articulado à hegemonia das formas de 
produção da sensibilidade capturadas pelo capitalismo – este entendido sempre por uma perspectiva que ultrapassa 
o regime de produção econômico e compreende também a produção subjetiva na qual não se escapam os modos 
de se vestir, de falar, de comer, as práticas ordinárias individuais e coletivas. Nessa perspectiva, a busca é, portanto, 
pelo entendimento de como um processo ou qualquer prática artística pode ser tomado pelo povo, por um povo 
qualquer, como um novo processo de singularização, conectado às dinâmicas mais prosaicas da vida cotidiana e, 
ainda assim, mantendo a excepcionalidade do fazer artístico. Um problema que irá nos acompanhar ao longo desta 
tese se engendra da seguinte maneira: como um processo pedagógico de criação atua na expansão dos possíveis da 
vida de qualquer um? Problema que agencia todas as máquinas: “Como fazer com que a música, a dança, a criação, 
todas as formas de sensibilidade, pertençam de pleno direito ao conjunto dos componentes sociais? Como 
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O fracasso da atividade, se assim o chamamos, transcorre da nossa proposta – e não do 

que foi feito a partir dela. Diante das imagens, o que é visível e o que concerne ao não-visto? 

Talvez seja este o primeiro questionamento a se fazer, ou melhor, a interrogação deflagrada pela 

frustração do nosso dispositivo junto às bolivianas e bolivianos. Dela decorrem tantas outras. 

Agora, contudo, diante da imagem, o que vemos é a inexistência de imagens. Não por serem 

tecnicamente precárias ou artisticamente pouco elaboradas ou, ainda, porque estão subsumidas 

numa dimensão consensual ela mesma alimentada por códigos visuais normatizados, clichês ou 

estereótipos, se quisermos usar o jargão academicista da crítica da arte. No limite, falta imagem 

às fotografias. Mas o que esta afirmação quer dizer propriamente? Ou, de outra maneira, no que 

ela nos ajuda na reflexão que aqui nos propomos? Para avançarmos, portanto, talvez seja 

importante nos perguntarmos o que é isto a que estamos chamando imagem e como ela se 

endereça aos espectadores, como produz uma comunidade de olhares que estão no cerne das 

formas políticas contemporâneas e que competem, a um só tempo, aos meandros do cinema, da 

educação e aos modos de existência de uma determinada comunidade? 
 

[e] 

 

Mais do que autonomizada hermeticamente ou “embalada à vácuo”30, gostaríamos de 

pensar as imagens concebidas pelo nome de uma relação, por aquilo que fazem engajar no ato 

de sua criação e igualmente na forma de sua devolução ao mundo, como imagem. Dessa breve 

formulação podemos lançar duas pistas de reflexões com consequências extremas para o que 

                                                
proclamar um direito à singularidade no campo de todos esses níveis de produção, dita ‘cultural’, sem que essa 
singularidade seja confinada num novo tipo de etnia? Como fazer para que esses diferentes modos de produção 
cultural não se tornem unicamente especialidades, mas possam articular-se uns aos outros, articular-se ao conjunto 
do campo social, articular-se ao conjunto dos outros tipos de produção (o que eu chamo de produções maquínicas: 
toda essa revolução informática, telemática, dos robôs, etc.)? Como abrir – e até quebrar – essas antigas esferas 
culturais fechadas sobre si mesma? Como produzir novos agenciamentos de singularização que trabalhem por uma 
sensibilidade estética, pela mudança de vida num plano mais cotidiano e, ao mesmo tempo, pelas transformações 
sociais a nível dos grandes conjuntos econômicos e sociais?”, Félix Guattari e Suely Rolnik, Micropolítica: 
cartografias do desejo, p. 22. 
 
30 Agradeço à Laura Moreira por esta brilhante definição. Adotaremos conceitualmente a ideia de uma crença 
sobre imagens que estão impossibilitadas de produzir montagem pelos diferentes qualificadores que as neutralizam: 
embalar a vácuo é a maneira de inibir qualquer conexão com uma exterioridade. Por analogia, retomamos uma 
célebre passagem de um panfleto escrito por Bertold Brecht, em 1934: “Aqueles que estão contra o fascismo sem 
estar contra o capitalismo, que choramingam sobre a barbárie causada pela barbárie, assemelham-se a pessoas que 
querem receber sua fatia de assado de vitela, mas não querem que se mate o bezerro. Querem comer vitela, mas 
não querem ver sangue. Para ficarem contentes, basta que o magarefe lave as mãos antes de servir a carne. Não são 
contra as relações de propriedade que produzem a barbárie, mas são contra a barbárie”. É preciso que paremos 
imediatamente de separar o bife à parmegiana servido à mesa da chacina industrial em níveis globais.   
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trilharemos. A primeira é que, ao extrairmos a imagem do campo das responsabilidades, 

renunciamos a toda uma tradição que atribui a elas o poder de agir por si mesmas, o que se 

expressa nos usos confiados à liturgia cristã; pela moral, entre os idólatras e iconoclastas; pelos 

atuais emissários dos bons costumes; pelos ditos homens de bem e por todas e todos aqueles de 

quem mais ativamente ouvimos ser anunciado um discurso de amor e ódio às imagens, 

tornando-as passíveis de censura ferrenha ou defesa passional31. A segunda pista dirige-se à 

comunidade de olhares, ao lugar de espectatorialidade e seus regimes de afecção. Por um lado, 

poderíamos argumentar que essas duas questões reportam, grosso modo, à velha concepção 

dualista de imagem e aparência, real e simulacro, uma vez que separa a imagem do olhar que a 

percebe correndo o risco de criar uma equivalência entre objeto e sujeito. Por outro, no sentido 

que aqui mais nos interessa, tais problemáticas expressam as estratégias de poder, os modos de 

circulação e a produção dos discursos que conjuram a um só tempo e num mesmo movimento 

um lugar para as imagens e para outro para as/os espectadores, enquanto organizam também o 

saber produzido sobre a imagem, aquilo que pode ser dito e percebido por aqueles ou aquelas 

que estão diante dela. O que está em jogo, portanto, são as forças que fundam um lugar para a 

imagem e para a comunidade do olhar: forças doutrinárias, à medida que impõem à imagem 

sentidos que advêm da Palavra, do Testamento, do Belo; forças apaziguadoras, uma vez que na 

sua inscrição violenta eliminam as capacidades reflexivas dos espectadores, conspirando uma 

espécie de performatividade passional inócua; forças de unificação quando esvaziam os sentidos 

da existência comunal fundindo a multiplicidade dos seres em nome do UNO; forças 

estruturantes que neutralizam as competências afetivas pela razão dos significantes, como uma 

arquitetura funcional dos sentidos.    

É a criação deste campo de batalha que a filósofa Marie-José Mondzain vem 

investigando em sua obra, na qual condena o reino das imagens contemporâneas sob a égide do 

projeto de submissão do olhar que remonta ao mundo protocristão. Mondzain traça uma 

genealogia ao indagar-se quanto ao momento em que a questão foi posta no mundo ocidental 

                                                
31 “Ora, culpabilidade e responsabilidade são termos atribuíveis somente às pessoas, nunca a coisas. E as imagens 
são coisas. Abandonemos esta estranha retórica. Se quisermos dar às imagens um estatuto singular entre as coisas 
dizendo que elas são, ao mesmo tempo, enigmaticamente, coisas e não coisas, que assim seja, mas seria possível 
chamá-las também de pessoas? Coisas e não-coisas oscilam entre uma singular irrealidade que poderia dificilmente 
intensificar sua responsabilidade. Portanto, é sem dúvida assim que é preciso encarar a imagem em sua realidade 
sensível e suas operações ficcionais; é preciso admitir que elas estão a meio caminho das coisas e sonhos, num entre-
mundo, um quase-mundo, onde se joguem talvez nossas servidões e liberdades. Pensar a imagem nesta perspectiva 
nos permite interrogar o paradoxo de sua insignificância e seus poderes”, ver: Marie-José Mondzain, L’image peut-
elle tuer? Nouvelle édition. Montrouge: Bayard, 2015, p. 15-21 (tradução nossa). 
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como tal: quando e de qual maneira a imagem se tornou um problema político que provoca, de 

um e de outro lado, a repulsa, a delação, a idolatria, a glorificação, a perversão, o medo, o gozo? 

Em que momento essa questão foi articulada e de que modo ela passa a constituir um problema 

que, no auge da produção massiva das visibilidades, encontra uma espécie de ponto de 

hipertrofia32? Em sua longa meditação, Mondzain convoca o lugar da imagem como uma 

operação entre seres – não necessariamente humanos. É importante sublinhar que tal operação 

não reduz as imagens ao mero regime das aparências, em oposição ao real. Trata-se de uma 

aparência, sim, mas que nada deve às estratégias de produção da verdade ou à sua rendição ao 

mundo das cópias. A imagem como algo que entremeia o sujeito e o mundo, sem compromisso 

com um regime de semelhanças33. É assim que entendemos que não cabe às imagens por si só 

agir ou fazer, o que as livra das penas de vida e morte, do banco dos réus e da censura34. É assim 

também que se esclarece o fracasso da arte emancipadora: Mondzain rememora Godard ao 

mencionar que não há propriamente uma imagem da mudança – a revolução, a liberdade – uma 

vez que aquilo que muda opera entre as imagens, entre os sujeitos aos quais as imagens se 

endereçam, entre aqueles que estão no cerne dos conflitos, na vizinhança das imagens.  

Na esteira desta reflexão, a autora baliza aquilo que nomeia imagem, no singular, não 

como algo visível, mas como a própria condição do visível. Aquilo que “encontra a sua 

visibilidade na relação”, entre a comunidade que a produz e os sujeitos do olhar. É por tal razão 

que a imagem, em si, nada possui como revelação. Ao mostrar, dirá Mondzain, a imagem perde 

sua natureza, que é justo a expectativa de um olhar, o que leva a autora a preferir o uso da noção 

                                                
32 A reflexão vem se desdobrando em seus trabalhos desde os livros Le commerce des regards. Paris: Seuil, 2003 e 
Imagem, ícone, economia: as fontes bizantinas do imaginário contemporâneo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013 
e parece igualmente complexificada em L’image peut-elle tuer?, Images (à suivre). Montrouge: Bayard, 2011 e 
Confiscation: des mots, des images et du temps. Paris: Éditions Liens qui libèrent, 2017, além de inúmeras 
entrevistas e conferências. No trecho a seguir, Mondzain explicita o momento em que essa inquietação se deu: 
“Considerando que a imagem havia sido causa de guerras, de destruições e de crimes, que pessoas são mortas por 
sua causa e que outras tomaram o poder com ela, optei por olhar para onde estavam aqueles que as faziam, aqueles 
que as queriam, aqueles que as destruíam, aqueles que as defendiam, e aqueles para quem elas eram 
verdadeiramente uma aposta de vida e morte”, Marie-José Mondzain, “Imagem, Sujeito, Poder” in: outra travessia. 
n. 22, p. 176, 2016.  
 
33 cf. Marie-Jozé Mondzain, Images (à suivre), p. 65-67. 
 
34 Marie-José Mondzain, L’image peut-elle tuer?, p. 48 (tradução nossa): “Tanto é que, ao invés de se endereçar à 
imagem ela mesma e à natureza de sua violência própria, faz-se como se o vínculo de causa e efeito entre a imagem 
e a violência fosse uma evidência ou uma aquisição, a questão presume num mesmo movimento sua solução moral 
e financeira pela via jurídica. A liberdade da imagem, sua relativa inocência, sua irrealidade tão fecunda desaparece 
por detrás das questões financeiras que doravante acompanham seu uso e sua difusão. Como se interrogar sobre a 
violência da imagem antes de toda a reflexão sobre o que é isso que é uma imagem?”. 
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de “não-visto” ao invés de “invisível” como oposição à imagem, apontando para uma dimensão 

que ela considera “indecidível” de toda aparição, o que lhe dota de fragilidade e indecisão quanto 

ao saber que produz35. É como se o tempo todo Mondzain nos lembrasse que as imagens 

precisam ser retiradas de seus pacotes à vácuo – elas precisam ser reorganizadas em relação às 

redes discursivas, simbólicas, afetivas que as concebem. Imagem e não-visto remetendo 

constantemente à forma de produção do desejo. No singular, a imagem aparece como a 

manutenção da expectativa do próprio Deus que vem à Moisés de costas, num movimento 

duplo: confirmar sua existência sem jamais dar-lhe um rosto, sem jamais explicitar-lhe na carne 

da aparência. É à manutenção desse desejo ao qual a imagem reporta: a potência do advento do 

Novo Cristo adjudica à imagem uma economia de expectativa e adoração. Em seu turno, ao 

utilizar a variação plural, as imagens são fabricações do visível cuja qualificação do olhar ainda 

não foi realizada: trata-se de um “conjunto de produções do visível às quais ainda não dei 

qualificação, ainda não sabendo a que operações do olhar elas vão dar lugar”36. É desse modo, 

portanto, que trataremos as imagens, inquietando-nos à medida que comparecem. 

Ora, a quais operações do olhar as imagens de La Paz dão lugar? A visualização do 

exercício torna patente que as fotografias aqui se colocam à nossa expectativa para performar 

uma espécie de força significadora, dotada de um alto coeficiente comunicacional-informativo. 

A montagem entre a produção fotográfica do grupo participante e as frases escritas ou 

selecionadas individualmente vai sendo gradativamente dissolvida, no sentido em que perde sua 

intensidade conectiva ao sublimar-se por um imperativo hierarquizador que as reconduz à 

                                                
35 Marie-José Mondzain, Images (à suivre), p. 23 (tradução nossa): “Eu escolhi chamar imagem uma exigência do 
olhar e não um objeto particular. Os objetos são inumeráveis e suas particularidades tantas que se torna impossível 
confiná-las quanto ao uso da palavra no singular. Imagem tão singular que não existiria senão no plural? Esta 
exigência do olhar é, portanto, aquilo o que garante nossa fidelidade ao possível e preserva nossa infidelidade quanto 
ao real. Pois, quanto à imagem, em sua singularidade, pretendo designar não o visível e sim a condição do visível. 
Ela torna visível o que não está lá, não porque não está mais lá, mas porque ainda não está lá. Ela não é nem um 
movimento do pensamento nem o pensamento em movimento, mas o movimento pensando as figuras da nossa 
expectativa”.  
 
36 Marie-José Mondzain, Imagem, Sujeito, Poder, p. 180: “A imagem torna-se uma construção humana e aquilo 
que funda o valor desta construção não se encontra fora do visível, sendo-lhe, antes, imanente. O invisível, na 
imagem, é da ordem da palavra. A imagem não produz nenhuma evidência, nenhuma verdade, e só pode mostrar 
o que é produzido pelo olhar que lhe dirigimos. A imagem alcança a sua visibilidade na relação que se estabelece 
entre aqueles que a produzem e aqueles que a olham. Enquanto imagem ela nada revela. Se mostra deliberadamente 
qualquer coisa, ela comunica, deixa de manifestar a sua natureza de imagem, isto é, expectativa de um olhar. É por 
isso, que no lugar de invisível, talvez devêssemos falar de não ‘visto’, daquilo que aguarda um sentido proveniente 
do debate da comunidade. Tal decisão sobre o sentido supõe que a imagem é, já de si, fundamentalmente indecisa 
e indecidível”. Trata-se, portanto, de pensar que “o problema concerne à natureza intrínseca da imagem e não ao 
seu conteúdo narrativo ou referencial”, Marie-José Mondzain, L’image peut-elle tuer?, p. 31 (tradução nossa).   
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qualificação (tanto do olhar, como da palavra) em termos de um conteudismo impregnado por 

mensagens de esperança, autoajuda e superação. Sobrepostas aos quadros fotográficos, 

conferindo ao texto um espaço de enorme evidência, as frases assumem uma posição de 

hipersignificação, em detrimento das próprias figuras, formas, texturas, luzes e sombras 

fotográficas. Os enquadramentos, angulações, jogos de iluminação, são bastante reveladores de 

um interesse exclusivo em assinalar a centralidade do que deve ser “dito” e “transmitido” por 

cada imagem, por demonstração – seu conteúdo explicador, o que nos informa, o que nos conta, 

nos faz entender. Se toda imagem agencia o lugar de um espectador, no limite, as imagens aqui 

são endereçadas à ordenação de um regime de espectadores ávidos por palavras de esperança e, 

mais fortemente, à expectativa dos sinais de redenção propalados pelas imagens.  

Imagens de fé – fé na salvação pela imagem: 
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[e] 

 

Diante do fracasso dessa atividade inicial, após a visualização coletiva comentada de 

todas as fotografias realizadas, adotamos uma estratégia metodológica capaz de enfatizar 

radicalmente o que havíamos visto até então. Optamos assim por um próximo disparador que 

tem como potência o reposicionamento do olhar em direção às condições de possibilidade que 

instauram a criação. Dessa forma, transferimos nossa atenção para o campo de onde emergem 

as imagens, para o sítio donde são concebidas como tais – as decisões éticas e estéticas que 

cabem a quem as produz – e o domínio do saber que as constitui – o universo de referência que 

lhes dão consistência. Para tanto, partimos de algo bastante simples: um dispositivo37, o Minuto 

                                                
37 Ao longo da tese o conceito de dispositivo será retomado inúmeras vezes. Em seu sentido mais pragmático e 
incorrendo em certo descuido teórico, denominamos dispositivo um conjunto de elementos detonadores de uma 
ação estético-política: “o dispositivo é a introdução de linhas ativadoras em um universo escolhido. 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”, p. 78. A respeito do dispositivo, ver ainda: Cezar Migliorin, Eu sou aquele que está de 
saída: dispositivo, experiência e biopolítica no documentário contemporâneo. (Tese de Doutorado). Universidade 
Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2008 e André Parente, “Cinema em trânsito: do dispositivo do cinema 
ao cinema do dispotivo” in: Manuela Penafria e India Mara Martins (Orgs.). Estéticas do digital: cinema e 
tecnologia. Covilhã, Portugal: Livros LABCOM, 2007. 
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Lumière38, que já conhecíamos de alguns milhares de experimentos anteriores, sem exagero, 

com a seguinte recomendação: não há nada a dizer com a imagem. Com isso enfatizamos que 

a imagem não fala nada, nada conta – ela mostra: faz ver e ouvir. Mostrar que se faz à revelia 

dos olhares e dos ouvidos. Não há história, personagens, mensagens, sejam elas edificantes ou 

não39. Deliberadamente, dissemos: estão proibidas as mensagens! Apenas olhem e façam olhar.  

Esse dispositivo remete diretamente ao documentarista russo Victor Kossakovsky que, 

na segunda e sétima recomendação de suas “10 Regras para Fazer Documentários”, 

respectivamente, escreve: 2) Não filme se você tiver algo a dizer – apenas diga ou escreva. Filme 

apenas se você quiser mostrar algo, ou se você quiser que as pessoas vejam algo. Isto concerne 

tanto ao filme como um todo, quanto a cada plano dentro do filme; 7) Planos são a base do 

cinema. Lembre-se que o cinema foi inventado num plano único – sem qualquer história40.  

Sabemos que as regras de Kossakovsky não estão isoladas. Já na década de 1920, a 

cineasta feminista francesa, Germaine Dulac, expressava no artigo intitulado “A Essência do 

cinema: a Ideia Visual”41, seu incômodo em relação aos rumos que essa arte prematuramente 

tomava, sobretudo no que concerne à suposta “herança” que os cineastas de seu tempo 

compulsoriamente recebiam das artes dramáticas, em especial, da literatura e do teatro. Para 

Dulac, o cinema é grande demais para manter-se assim como um reflexo, portanto seria preciso 

liberá-lo das correntes que o atavam ao passado das formas artísticas burguesas, atribuindo-lhe 

realidade própria42. A esculta, a pintura, a arquitetura, ou até mesmo a fotografia, não seriam 

                                                
38 Para uma descrição mais minuciosa sobre o conceito do Minuto Lumière, ver: Adriana Fresquet, “O Minuto 
Lumière: crianças restaurando a infância do cinema” in: Cinema e educação: reflexões e experiências com 
professores e estudantes de educação básica, dentro e fora da escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 63-89.   
 
39 Como disse Cezar na ocasião:  
– Quem gosta de mensagens edificantes é o mercado imobiliário!  
A falta de reação das bolivianas e bolivianos à piada fala muito sobre nossa articulação no espanhol, tal qual sobre 
nossas competências para a comédia. Ainda, como rima o rapper mineiro Djonga na música “Entre o código da 
espada e o perfume da Rosa”: “Quem quiser rap de mensagem, mando um rap meu por SMS”. 
 
40 Victor Kossakovsky, 10 Rules for documentary filmmaking. Disponível em: <https://www.desktop-
documentaries.com/Documentary-Director-Viktor-Kossakovskys-10-Rules-of-Filmmaking.html>. Acesso em: 
16 nov. de 2017.  
  
41 Texto originalmente publicado como “L’Essence du cinéma : L’Idée visuelle”, na revista Cahiers du mois, 16-
17 (1925), 64-65, e traduzido por Robert Lamberton em Germaine Dulac, “The Essence of Cinema: The Visual 
Idea” in: Adams P. Sitney (Org.), The Avant-garde film: a reader of theory and criticism. New York: New York 
University Press, 1978. p. 36-42. 
 
42 Cf. Idem. 
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para Dulac senão um meio de expressão, algo com o qual o cinema poderia até mesmo 

relacionar-se, sem, no entanto, constituir sua forma própria de pensamento. Em vez de pensá-lo 

como a arte do movimento em si mesma, o cinema foi confundido com a agitação, com o 

deslocamento. Sem qualquer singularidade, apreendido como o meio de multiplicar as cenas e 

os cenários de um drama, de expandir ao infinito os palcos dos teatros e reforçar a ação dramática 

através do movimento. Aliás, é o movimento, para Dulac, que permite que o confundam com 

o encadeamento de ações, situações, ao serviço de uma “história a contar”. E, como as histórias 

demandam enquadramentos, arquitetura, pintura, as artes estáticas submeteram o cinema às 

suas próprias formas como uma presa fácil, domesticada. Ainda sem admitir seu lugar 

intrínseco, o cinema permaneceria injustamente prisioneiro da cadeia de ações, reduzido a 

concepções exteriores. É contra isso tudo que Germaine Dulac faz sua reivindicação por um 

cinema como luz movente, mutável e combinada. Luz e movimento, está aí a forma-cinema.  

As críticas de Germaine Dulac encontram ressonância contemporâneas nas regras de 

Kossakovsky. Ambas estão imiscuídas ao mesmo caldo ético que organiza o Minuto Lumière  

(um plano de sessenta segundos, sem som, com a câmera fixa num tripé), acrescidas da dimensão 

formal inalienável e fundadora da imagem: a imagem mostra, é de sua natureza mostrar coisas, 

não dizê-las, o que seria do domínio da palavra falada; ou escrevê-la, do reino da escrita. Embora 

tomado de algum grau de autoritarismo – não faça! – esse dispositivo devolve uma liberdade 

criadora enorme às pessoas participantes, uma vez que cada qual que o realiza tem seu olhar 

mobilizado singularmente e em fricção com o aparato técnico, vivenciando a imagem sem 

necessariamente almejar sua elaboração no interior de códigos ou estruturas de sentido. Maya 

Deren costumava chamar a fotografia de “arte do ‘acidente controlado’”43.   

É assim que, com alguns limites e muita desconfiança nas imagens-sem-nada-a-dizer, os 

grupos partem para os arredores da escola, em Miraflores, munidos de seus próprios celulares e 

câmeras portáteis, imbuídos da tarefa de lidar com o que de mais cotidiano há em suas vidas: a 

cidade e seus fluxos compossíveis – gente que anda, trabalha, tráfego e todos os outros seres, 

                                                
43 “Explico ‘acidente controlado’ como a manutenção de um delicado balanço entre o que está lá, espontânea e 
naturalmente como uma evidência da vida independentemente do real, e as pessoas e ações que são 
deliberadamente introduzidas na cena (...) O evento inventado então introduzido, mesmo que seja um artifício, 
empresta realidade da realidade da cena – do movimento dos cabelos, da irregularidade das ondas, da própria 
textura das pedras e da areia – em resumo, de todos os lementos espontâneos e fora de controle que são propriedade 
da própria realidade”, Maya Deren, Cinema: o uso criativo da realidade,  p. 141.  
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humanos e não-humanos, coisas e formas que compõem essa comunidade. Descemos todas e 

todos os seis andares de escadas para, juntos, começarmos a fazer cinema. 
 

[e] 

 
Iniciamos o terceiro encontro de atividades assistindo aos Minuto Lumière realizados 

por cada grupo44: uma mulher fala diante de uma porta, sem ouvirmos o que diz ou entendermos 

o que aguarda. Dois pedreiros são vistos pelos vãos de um muro, diante da construção da obra 

que põem de pé; um terceiro operário, transportando uma carriola, atravessa as placas de 

concreto que funcionam como anteparos visuais. Num outro plano, formigas gigantes invadem 

o quadro carregando gravetos dezenas de vezes superiores ao seu tamanho, com superpoderes 

que dão inveja aos maiores atletas olímpicos. A copa de uma árvore balança progressivamente 

de um lado a outro. Durante a exibição, alguém comenta que a esquina da rua vista dali parece 

outra. Elisabete, uma professora de cinquenta e poucos anos, diz que durante a feitura de seu 

exercício olhou pela primeira vez o céu assim, de baixo, como se recortado por uns pedaços de 

parede, e gostou. As meninas correm em círculos no ginásio, alternando a velocidade, 

aproximando-se, desaparecendo, e retornando pequeninas, na profundidade de campo. A 

simultaneidade de ações chama a atenção no plano em que três garotos jogam bola. Uma 

mulher, certamente mãe, se inquieta quando o carro se aproxima do menor deles, afetada pela 

força dos corpos presentificados no quadro. A bola vai para o fora-de-quadro e retorna, 

enquanto pedestres atrapalham o jogo improvisado, sem que nenhum acidente aconteça. 

Cada um dos pouco mais de 24 minutos de material realizado aos arredores da escola 

inscrevem uma nova paisagem do bairro. Miraflores, agora criada pelo cinema, surge como um 

território reelaborado por planos silenciosos, fixos, que estabelecem uma nova experiência na 

relação com o bairro mesmo, que agora já é outro. Ora por estar perto demais, ora por estar 

muito longe, muito rápido ou muito lento, por vê-lo sem o som que cega, por olhar pela fresta 

que ali antes era buraco e não mundo, as imagens, surpreendentemente, às pessoas presentes, 

nos fazem todos falar. Elas mesmas não dizem nada. Mostram um caminho, dois cavalos. 

Mostram insetos, plantas, metais. No seu silêncio, as imagens nos permitem falar até sobre o 

som cheio do mundo, o excesso de grave do trânsito, esse volume de buzina que nos transtorna 

em qualquer parte – ainda que não escutemos uma só vibração emanada pelos planos silenciosos. 

                                                
44 Ver o site: [coleções] > [miraflores, máquinas de fazer ver e sentir] 
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Desprovidos de sua ordem explicadora, para além de toda a autoridade, os Minutos Lumière 

filmados reposicionam nosso olhar demandando-nos de forma não coercitiva. Poderíamos 

indagar-nos igualmente que tais imagens, agora, são excessivamente lacunares, tomadas por um 

formalismo abusivo, desprovidas de qualquer coeficiente político. Retiradas de seus invólucros 

à vácuo, as imagens tornam-se mesmo muito frágeis, fugidias, é verdade. Por outro lado, passam 

a sofrer a influência da gravidade, a densidade do ar, contagiadas pelo mundo, pelos olhares 

devolvidos a elas que nos olham e, assim, nos engajam. Para tanto, nosso exercício precisava de 

uma devolução: subir os seis andares de escadas, vê-las todas, uma a uma, lentamente. É preciso 

que as vejamos umas juntas às outras, pois emparelhadas elas expandem nossas possibilidades 

de conexão entre elas e o real, aumentam em intensidade a força das nossas articulações, nos 

interpelam como espectadores postos a trabalhar. Enquanto a primeira série de fotografias nos 

assujeitava por sua forma concêntrica, os novos Minuto Lumière, cujos signos são mais dispersos 

e porosos, em seus termos, não nos pedem nada e, por outra parte, nos fazem ver e falar sem o 

imperativo da discursividade que regia os registros precedentes.Sua natureza, ao circunscrever o 

ato de criação no interior de um regime de falsa “observação”, atua na configuração de certo tipo 

de recuo da esfera personalista e individual que intuía dos pés à cabeça as fotografias da primeira 

série. O dispositivo enfatiza a dimensão essencialmente visual do cinema, tal qual Germaine 

Dulac a reivindicava. Seguindo as regras de Vitor Kossakovsky, os Minuto Lumière passam a 

nos mostrar Miraflores, com o cinema. Ou, ainda, no jargão de Deligny, Miraflores camerada45.  

Entendemos juntos que a sequência ensejaria uma etapa, senão conclusiva, ao menos 

complementar: a elaboração de um campo sonoro. Decidimos coletivamente que, em duplas, as 

pessoas participantes se ocupariam de dois níveis distintos de sonoridades: 1) no primeiro, as 

nas inúmeras possibilidades de aparição da voz, em seus mais diversos usos e a partir de suportes 

diferentes – conversas telefônicas, carros de som anunciando propagandas, músicas, gritos, 

eventualmente; 2) o segundo grupo se encarregaria da captação de quaisquer manifestações 

sonoras sem a presença central da fala humana, tais como sons de objetos, ruídos, barulhos 

mecânicos dos mais variados, eletrônicos. Assim, adotamos o mesmo princípio do dia anterior, 

descemos outras vez os seis andares e, juntos, fomos ouvir Miraflores – ou fazê-la cantar: 

                                                
45 Fernand Deligny, Ce qui ne se voit pas, p. 51 (tradução nossa): “Filmar é uma plavra que vingou assim sem mais 
nem menos... Isso sempre me incomodou... Eu bem sei que se trata de um filme, mas como é possível que o próprio 
material tenha se tornado verbo? Isso é realmente fazer um infinitivo que não me corresponde, não devemos 
desperdiçar os infinitivos... Ou será que diríamos de uma galinha que ela ‘ovou’? É preciso ter cuidado para que as 
palavras não fiquem doentes...”. 
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46[passos lentos] 
[chiado] 

 

      [vozes] 

 

[ruído do vento no microfone] 

[ruídos] 

     [Despacito] 

 

[latidos]      [serra elétrica]  

 

         [buzinas] 

[buzinas]  

 

    [vento na copa de árvore alta] [vento da janela]  

 

[vento na copa de árvore rasteira] 

 

[...] 

[barulhos indiscerníveis] 

 

               [grupo de pessoas conversando] 

 

[passos rápidos] [passos de corrida] 

                                                
46 Ouvir no site: [coleções] > [miraflores, máquinas de fazer ver e sentir] 
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[e] 

 

Na última tarde da oficina, nos reunimos para a escuta coletiva do que o grupo havia 

capturado no dia anterior. Cezar sugere que escutemos os áudios, sem intervalo, num exercício 

de concentração extrema, de modo que todas as pessoas participantes saibam exatamente quais 

elementos compõem nosso material bruto: 24 minutos de imagens, considerando todos os 

Minuto Lumière e 40 minutos de sons (intercalados em vozes, músicas e ruídos, 

indistintamente). Escutamos, mais ou menos em silêncio, a complexa paisagem sonora, 

restando-nos cerca de três horas para o encerramento da oficina. Ainda sem saber muito bem 

como conduzir a atividade, planejamos a montagem de pequenos fragmentos. Dividimos a 

turma em quatro grupos e nomeamos o exercício de Miraflores a las 17h30, uma cartografia 

afetiva do bairro.  

O novo desafio nos impõe um trabalho de montagem que, até o momento, havia sido 

pouco elaborado. Do ponto de vista operacional, partilhamos a convicção do cineasta Andrei 

Tarkovski (de quem iremos discordar frontalmente logo mais), para quem “os problemas ténicos 

são brincadeiras de criança: pode-se aprendê-los com a maior facilidade”47. Muito embora tal 

ideia seja vista frequentemente com inúmeras ressalvas pelas pessoas que manifestam menos 

familiaridade com os aparatos tecnológicos, sempre nos pareceu que o problema central reside 

em algo que opera conjuntamente com a técnica, mas que não se exaure em suas competências. 

Se apostamos numa dimensão maquínica do cinema, a tecnologia certamente atua na 

subjetivação de certos processos, contudo, os apertares de botões se acoplam à forma do 

pensamento. Neste sentido, montar não é tanto o resultado daquilo que se executa nos atuais 

programas de edição e sim uma forma distintiva de trabalho com os blocos de movimento e 

duração aos quais chamamos imagens. Seguindo essa intuição, oferecemos um pedaço de 

cartolina para cada grupo: ilha de edição, moviola, FinalCut. A cartolina se reconfigura como o 

princípio mesmo de qualquer mesa de montagem, uma vez que o que se mantêm são as 

perguntas e decisões consequentes relativamente ao material pré-definido: O que vem primeiro? 

Como começa? Onde corta? O que sucede? Quanto dura? Com que se relaciona? Com qual 

intensidade? Quando parar? Como fundir imagens? Quando colocar o próximo?  

A técnica também hierarquiza, inibe, codifica. É preciso pervertê-la não segundo uma 

apologia à escassez e à precariedade, mas insistindo que montar é uma atividade que compete 

                                                
47 Andrei Tarkovski, Esculpir o tempo. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 148. 
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tanto às mãos quanto ao pensamento. Ela não é mais exclusiva aos computadores como é própria 

aos fungos que contaminam as películas, aos sais, aos pixels de tamanhos nanocrospicamente 

idênticos, aos buquês de flores de Rose Lowder. Na cartolina em branco desenhamos duas 

linhas:  

[imagens] 

[sons] 

Sem roteiro algum para ser aproveitado como orientação no preenchimento daquela 

ampla “página branca”, a montagem assume a função de fazer com que um filme apareça, 

integralmente. Tal formulação contraria intensamente uma das posições teóricas críticas caras 

ao cinema enquanto um gesto de montagem, difundida amplamente48. “Embora seja, de fato, 

um dos elementos fundamentais do processo, isso não a torna [a montagem] independente. 

Sem os elos anteriores da cadeia que compõem a linguagem cinematográfica, não há montagem 

a fazer”49, escreve o cineasta e montador Eduardo Escorel. Em sua perspectiva, as incontáveis 

operações que constituem o ato de montar são determinadas pela própria cadeia 

cinematográfica, do roteiro à finalização. A montagem, assim, assume um sentido global no 

processo fílmico, uma vez que começa na escrita do roteiro e continua durante a filmagem, 

acompanhando as decisões que definem como cada plano irá aparecer e como tal se articulará 

com aquilo que o antecede e sucede. Por um lado, concordamos com essa noção levantada por 

Escorel; por outro, discordamos do fato de que há uma identificação dos planos como 

enunciados linguísticos “já dotados de significado e resultantes de um certo grau de liberdade 

em sua formulação. Não se prestam, em princípio, a uma manipulação arbitrária”50. Nesse caso, 

não poderíamos estar mais distantes do argumento, uma vez que temos argumentado a favor 

                                                
48 Não nos convém reelaborar a longa trajetória de debates em torno daquilo que poderia ser identificado como um 
cinema de mise-en-scène e contraposição a um cinema de montagem. Muito sucintamente, tal debate dispôs 
cineastas para quem o plano possui primazia em relação aos que encontravam nos gestos característicos da 
montagem e no intervalo a forma do filme. Para nós, cremos que uma perspectiva que compreende o cinema como 
forma de pensamento e identificando o gesto de montagem como aquilo que dá a ver essa forma, os aspectos 
plásticos são compreendidos em igual medida. Não faria sentido, pois, opô-los, criando uma dicotomia que não 
parece de forma alguma produtiva para nosso percurso, como nos mostrarão as análises decorrentes. Ainda assim, 
poderíamos dizer que se trata sim de um cinema de montagem, mas numa dimensão muito mais ampla e radical, 
uma vez que é através da montagem que o cinema desfunda uma imagem dogmática do pensamento.  
 
49 Eduardo Escorel, (Des)importância da montagem. Disponível em: 
<http://www.portalbrasileirodecinema.com.br/montagem/ensaios/04_02.php>. Acesso em: 23 mar. de 2018. 
 
50 Idem. 
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dos planos como “elos semióticos assignificantes”51, que só posteriormente são modulados pelas 

forças impositivas da representação, como veremos adiante. 

 Escorel está nitidamente reverberando os passos de Andrei Tarkovski (agora, a 

discordância), para quem a montagem não é senão a variante ideal de uma colagem de planos 

contida a priori no material filmado. Montar o filme de maneira justa, para ambos, significa 

reconstituir certa “fidelidade” às ligações orgânicas, entre planos e sequências, como se estes 

resguardassem uma quintessência, uma protomontagem já conservada na materialidade52. Para 

ambos, a montagem, abdicando de toda e qualquer arbitrariedade, necessita localizar essa 

organidade em sintonia com os planos, a partir do trabalho intuitivo e intelectual, alcançando o 

filme, aquele filme.  
 

[e] 

 

Ora, quando escreveram suas teses, tanto Tarkovski quanto Escorel tinham como 

horizonte crítico exclusivamente o privativo campo do cinema industrial-artístico, ainda mais 

vigorosamente no quadro de certo regime de ficção (embora Escorel também seja 

documentarista). Talvez seja justamente este um dos sintomas reconhecíveis por uma enorme 

parte das teorias de cinema que se mostram incapazes de percebê-lo para além do que os regimes 

distintivos da indústria e da arte determinaram como sua natureza. Tal delimitação concernente 

ao que o cinema é ou deveria vir a ser implica no alcance dessas teorias e sua insuficiência diante 

de objetos que interrogam o campo evidenciando a inoperância ou impertinência de noções que, 

ao longo das últimas décadas, permaneceram como que intocáveis. Aqui, a (des)importância da 

montagem citada por Escorel-Tarkovski não dá conta da singularidade da experiência de 

Miraflores. Não é outra senão esta a razão de assumirmos uma posição refratária à crítica. 

Incorporando conscientemente o debochado rótulo que Escorel dá aos que não notam “a 

fragilidade de suas proclamações”, denominando-os como “arautos da montagem”, insistimos 

que a montagem assume, sim, uma forma determinante na relação do cinema com a educação.  

Pois, se a montagem se faz presente da escrita do roteiro à finalização e se cabe às suas 

competências buscar a organicidade em elos de associações de significados embutidos nos 

planos, o que dizer de uma prática que se realiza na total independência de qualquer propósito, 

                                                
51 Cf. Félix Guattari, “O Divã do Pobre” in: Revista Communications. Comunicação /2. v. 23, 1984. 
 
52 Cf. Andrei Tarkovski, Esculpir o tempo, p. 136-140.  
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inclusive com a radicalidade de, no limite, não haver filme algum? Não era este o risco ao qual 

nos jogávamos no trabalho com as pessoas em Miraflores? Imagens e sons capturados 

despropositadamente que, agora, passam a compor filmes. Sim, filmes. Ainda que seus regimes 

não tenham identificação com as práticas do cinema industrial e da forma de ficção, por que 

não os caracterizar também como filmes? Como documentários? E o que dizer de todo um 

campo de trabalho que se abre às imagens-que-estão-aí, imagens de arquivo, dos sistemas de 

vigilância e controle, do YouTube, gifs e memes? Seria possível insistir com a convicção de que 

as imagens guardam um sentido original e que caberia, portanto, restituí-lo por meio dos 

processos de montagem para não incorrer em crimes de falsificação?53. Partimos da radicalização 

completa de tais ideias, seja por uma irrefreada descrença nas imagens enquanto elos 

significantes ou na montagem associada à unificação de sentidos internos adormecidos, 

animando e revelando pela força plástica o que parece estar interiorizado nos fotogramas. E, 

finalmente, porque no escopo de tais teorias, as imagens de processos como este que narramos 

não parecem adquirir suficiente relevância para oportunizar uma análise empenhada.  

Aos poucos, sobre as cartolinas, foram sendo traçadas palavras e desenhos, compondo 

mosaicos que, posteriormente, passados aos computadores, entre muitas mãos e perguntas, 

entre dedos ágeis, curiosos, e outros mais lentos, entre formigas e canções. Foi assim que criamos 

três documentários experimentais com os quais parecia possível percorrer outra história das 

imagens e do cinema. Foi assim que deixamos as mensagens e sua rede de significados e 

passamos às imagens maquinando novas formas de fazer ver e ouvir.   
 

[e] 

 

 
 

 
 

 
  

                                                
53 Ver: Eduardo Escorel, (Des)importância da montagem: “Dar usos múltiplos a um mesmo ingrediente pode 
resultar menos prazeroso. É o que costuma ocorrer em filmes didáticos, publicitários e de propaganda, que 
pretendem ensinar, persuadir e convencer. Nesses casos, muitas vezes o uso da imagem ignora o sentido próprio 
que ela traz de origem. Se, em Prelúdio à Guerra, os planos filmados para Triunfo da vontade servem tanto para 
enaltecer o nazismo quanto para condená-lo, é porque no filme produzido por Frank Capra a narração e a 
montagem alteram o sentido original com que as imagens foram filmadas, criando uma nova cadeia associativa 
para o espectador. É, em última análise, uma edição que forja um sentido imprevisto na filmagem. Operação 
equivalente à de um falsário quando não explicita o processo que o permitiu chegar à falsificação”. 
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MA NOF ES T O _P OR  U M  C I NEM A  PE DR E IR O  

 
 
Em sua esmagado ra ma io r i a ,  o  c inema  b ras i le i ro  é f e i to  de  
engenhei ros  e  arqu it etos .  E les  sabem, com d is t ânc ia ,  de  
tudo. Sabem pela ment e ,  int e l ect o… e só. C lar o qu e  
devem haver  engenhe iros  e arqu it etos  com uma f ormação  
humana , que s abem ir  a l ém , mas a inda per tencem a um a  
c lasse e podem ou não serem t r a idores  dela .  
 
Fa l ta ao c inema bras i le i r o um c inema pedre ir o .  Daqueles  
que na quebrada ajuda a lev ant ar  a casa do v i z inho e a  
sua  p rópr ia .  Daque le que sabe ser  peça,  sabe  se r  t i j o lo ,  
consc iente de  tudo  o que c i rcunda essa f unção . C inem a  
que sa iba se r  função . O ped re ir o sabe como levanta r  um a  
casa , seu aprend izado v em do corpo inte ir o ,  o  que que r  
diz er  que é  da ment e também, do inte lecto .  O pedre ir o  
sabe em todos seus poros se r  a rquit eto e engenheir o ,  nã o  
como cond ição  de uma  c lasse opres sora ,  mas como uma  
necess idade brut a de levant ar  um espaço , um lugar ,  uma  
co isa .  
 
Um c inema pedre i ro s igni f i ca r evo ltar -s e de corpo inte iro  
con t ra  uma op ressão  c lar a ,  opr essão estét ica-po l í t i ca ,  
opr essão ideológ ica .  Um c inema ped re iro deve v ir  de um a  
formação púb l ica em c inema de r is co , ou das r uas , nã o  
das esco las de c inema e seus esquemas , que fo rma m 
robôs c ineast r os pa ra  ganhar  ed ita is  ou  t r abalha r  d i r ig indo  
publ i c idade  e v ídeo inst i t uc iona l (a lém de  suas  ver tent es  
que passam nas te las  g randes ) .  Essas escolas cont inua m 
com a coniv ênc ia e apo io de a r t i s tas -prof es sores-
f rust ados , escolas púb l icas e p r iv adas , formam cineast ro s  
e v í t imas , que def inham nas mãos de produtor as  
exp lorado ras e são máqu inas de sugar  dinhe iro e cé reb ro .  
 
É de um c inema  pedre iro  que  surg ir á a lguma r evo lução  n a  
l i nguagem, no mundo.  

 
 
 
 

L i n c o l n  P é r i c l e s  
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 [e] 

 

 

 a u s t i n ,  c i n e m a  m e n o r  

 

 

 

 

 

Um filme. 

Um narrador, incorpóreo, vocaliza um texto. A voz over, imagem-acústica que flutua 

nesse campo semietéreo, invisibilizada num espaço abstrato, acompanha uma série de planos 

fixos de portas e janelas de um trem em movimento contínuo acelerado, sem som direto, como 

a própria história do cinema atormentada por um trem que chega. O texto de tom inflamado, 

aguerrido, romântico, idealista, por vezes, de clara crise de consciência de classe, excessivamente 

influenciado àquela altura pelas leituras sobre estética-política e os seminários da Socine, 

contaminado pelas viagens semanais, reverbera o impacto físico das horas de calor alucinante 

no deslocamento sobre os trilhos trépidos em direção a Austin54. Austin, Nova Iguaçu, título que 

imaginava à época. O filme se misturava ao furor e a angústia dos paradoxos de um jovem que 

por trajetórias entrecruzadas acabara se tornando prematuramente professor de cinema no 

Brasil55. Por alguma razão, a montagem jazeu incompleta, restando apenas o texto: 
 

                                                
54 Austin, bairro da cidade de Nova Iguaçu, na Baixa Fluminense, local que recebeu a segunda sede da Escola Livre 
de Cinema (ELC) de Nova Iguaçu. Nossa relação com a ELC tem início quando a escola se situava ainda em 
outro prédio, no bairro de Miguel Couto, em 2011 – ano em a UFF, universidade onde acabara de defender minha 
dissertação de mestrado, estabelece uma parceria institucional com a escola. O projeto de extensão aprovado pela 
parceria UFF-ELC previa a preparação de um curso semestral de realização audiovisual, culminando com a 
produção de dois curta-metragens. A convite de Cezar Migliorin, passei a lecionar na ELC, ao lado dos estudantes 
de graduação em Cinema e Audiovisual, Lucas Andrade e Ian Capillé. Essa primeira incursão como professor de 
cinema numa escola livre me encaminhará em direção a uma imersão nas relações entre cinema e educação, de 
modo não programado. A respeito das origens e funcionamento da ELC, recomendamos a leitura da tese de 
Theresa Medeiros, Um cinema expandido: a experiência teórico-prática da Escola Livre de Cinema de Nova 
Iguaçu. Tese (Doutorado em Comunicação). PUC (RJ), Rio de Janeiro, 2017, que apresenta um panorama 
histórico da ELC, recorrendo a entrevistas e um longo e detalhado trabalho de campo e observação etnográfica. 
 
55 Em dezembro de 2012 fui aprovado no concurso para professor substituto no bacharelado e licenciatura em 
Cinema e Audiovisual da UFF, onde atuei durante dois anos, entre cursos teóricos, projetos de extensão, práticas 
em laboratório e estúdio, além da orientação de algumas dezenas de filmes. Costumo dizer que me graduei também 
em cinema na própria prática docente, enquanto me fazia igualmente professor: o mestre ignorante presentificado 
a cada experiência de ensinar aquilo que se desconhece – para o desespero de alguns estudantes. 
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Ent re a Cent ra l  e  Aust in ,  28  est ações . O t r em , s en t ido  
Japer i ,  v i a ja ,  às  v ezes v e loz ,  às  v ezes l ent o ,  po r  uma 
pa isagem que se t ransmuta . Da a l ta  t or r e e seus  
ponte iro s que or ientam a v ida c ic l i camente na av enida  
Pres ident e Vargas ,  ent re  as  l inhas azu is  e  verme lha:  
Praça da Bandei ra .  São Cr is t óvão . Maracanã . São  
Franc isco Xav ier .  R iachuelo .  Sampa io .  Engenho Novo.  
Méier .  Engenho de Dent r o .  P iedade . Quint ino .  Cascadura .  
Madure i ra .  Oswa ldo Cruz . Prof essor  Bento R ibeir o .  
Marecha l Hermes . Deodoro .  R ica rdo de A lbuquerque.  
Anchieta .  O l inda . N i lópo l is .  Edson  Passos . Mesquit a .  
Profes sor  Juscel i no .  Nov a Iguaçu . Comendado r  Soa res .  
Aust in .  Ent re a hipe rceleb ração do tur ismo ,  a 
paras i tagem da  especu lação imobi l iár ia ,  a  
aut or r efer ência da  C idade  Marav i lhosa , a pob reza  
di lace rante:  em 45 qu i l ômet ro s de t r i l hos ,  quantas  
c idades se f or jam?  
 
No t r a jeto ,  ambulant es dr ib lam os passagei ros  v endendo  
de t udo um pouco . Tudo mu ito ba rat o .  C ar tões  de  
memór ia ,  pendr ives ,  p i co lés  Moleca,  água,  ce rv eja ,  
sandá l ias  Hava ianas , io iôs .  A  s enhora cega inter rompe o  
baru lho da t repidação do t r em descu lpando-se  por  
at rapa lhar  a v iagem e pede ajuda . “Tudo bem, senhora .  
A  v iagem não é tão boa ass im” , penso sem d iz er .  No 
t rem f az sempre ca lor .  Homens t i ram a camisa , mu lheres  
usam saias cur tas  –  e las não podem t i ra r  a s  b lus inhas .  
O verão se f az  insupor t áve l à medida que av ançam as  
estações . “Cascadu ra” ,  c l ama uma chamada quase  
incompreens íve l  no f a lante .  “Bar ras  de Suf l a i r  a  c inco  
rea is” ,  “Tr ês pacot es de amendo im to r rado  por  R$1 ,5 0!” ,  
“Um k it  completo de maqu iagem barat inho” .  E t odo o  
descaso do pode r  públ i co v is t o pe la po r ta  devassada do  
t rem , mesmo em a lta v e loc idade . A  v ida ,  par ecem nos  
diz er  aqu i ,  t ambém é bem barat inha .  
 
Mas a lgo for ça um mov imento par a a lém disso , que  nos  
afast a do  tom de  lamúr ia ,  denúnc ia  e  l ament ação que  
bem condiz  com as manchetes dos per iódicos  e tem 
inegave lment e sua r azão de ser .  A lgo que nos d iz ,  é  um 
fato ,  a  v ida é dura mesmo, t odos sabemos . O que  nos  
resta?  O que podemos?   
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Aust in  su rge ao f i na l  da  l i nha como  uma  m ic roc idade  
desorganiz ada , desenra iz ada, ba ir ro -c idade-nômade .  
Onde não ope ram as  l e is  de t râns ito e o  semáf oro  p isca  
num lar anj a cont ínuo que nada  s ignif i ca ,  o rdem a qual  
n inguém dá atenção . Nas ca lçadas , ambulantes  
comercia l iz am ca rnes ,  pe ixes ,  ovos ,  DV D’s ,  
churr asqu inhos , car r egadores de ce lu la r ,  p ipas ,  
v ideogames de  ú lt ima geração, me ias e lum inár ia s .  Na  
por t a da lo t ér ica a f i l a  dob ra a esquina . Jukeboxes  
incessantes nos botecos compõem a t r i l ha-sono ra  das  
v idas nessa pe r i f er ia  g lobal que bem pod ia s er  Mumbai  
ou Fengj i e .  Em a lguma esqu ina a PM dá uma dura num 
menino pr eto .  Um t i ro que n inguém escut a faz t ombar o  
corpo que vemos  fot ogr afado no j orna l de ontem .  
 
Em Aust in ex i s te também uma escola de c inema.  E s e 
há uma esco la-c inema é porque a inda não fo i  ext i r pada  
a crença na v ida enquan to uma pot ência de af i rmação .  
Das poss ib i l i dades de  t r ansf ormar  os  gestos cot id ianos ,  
cr i ar  as  cond ições par a que suje i tos  inv is ib i l iz ados  
emer jam, pa ra que o o lha r  re s is t a .  Par a fa zer  do mundo  
e desse o lha r  uma f orma out r a de exper ienc iar  as  
re l ações:  a c idade , os  amores , os  per igos ,  com t udo o  
que pode  haver  de ma is  enigmát ico ,  do loroso , in tenso e 
também marav i l hoso.  Se  o  c inema ex i ste ,  
improvave lmente em Aust in ,  é porque a dureza  do  
t rabalho , o engar rafamento  na av en ida , a penúr i a  do  
subúrb io ,  não são tudo , ou não são o suf ic ient e para que  
sucumba o desejo daquelas e daqueles que não se v eem 
nos  lugares que  ins is tem em lhes co locar .  Ce r tas  
pa lav r as não fo ram inv ent adas . Ce r tos  gestos  não  se  
tornar am v is íve is .  C er tos  g r i t os  não s e conv er t eram em 
escuta .  A  escola de c inema  de Aust in es t á nesse lugar .  
Ent re a improbabi l idade da ex is tênc ia da v ida e a p rópr ia  
exper iênc ia de cont orná- la ,  po is  o que ex is t e não  é o 
bast ant e .  Não est á lá .   
 

Imagens do caos , do ca lor .  Imagens sobrev iv ent es .  
A  v ida [e o c inema] podem mais .  
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Circular da praça Afonso Pena, na Tijuca, à Austin, semanalmente, atravessando mais 

de duas dezenas de estações, evidenciava os contrastes desses mundos que vivem cindidos e 

sofrem irregularmente certos processos de homogeneização, me punha em face com a 

distribuição desigual da miséria e da ordem dos privilégios, mantendo-me num plano de 

contradições insuperáveis – para alguém que nasceu e cresceu numa cidade do interior do estado 

de São Paulo, orgulhosa de seus índices de “qualidade de vida”, não é pouca coisa como 

deslocamento subjetivo. Austin está nas franjas dos programas de assistência social, aparte dos 

projetos de planejamento urbano, dos programas econômicos, dos equipamentos culturais – 

embora compareça cotidianamente nas estatísticas da violência, nos gráficos do necropoder56 que 

são a expressão visível do racismo estrutural nas quais nosso solo brasileiro está assentado. E, 

simultaneamente, Austin emerge também como mais uma das comunidades guetificadas, as 

“reservas de mundo”, como as chamou Ivana Bentes57 no início deste milênio.  

Como argumenta o filósofo camaronês Achille Mbembe, “a teoria social falha na sua 

tentativa de compreender o tempo como vivido, não sincronicamente ou diacronicamente, mas 

em sua multiplicidade e simultaneidade, as suas presenças e ausências”58. O autor contesta as 

                                                
56 Desdobrando a noção foucaultiana de biopoder, Achille Mbembe constrói o conceito de necropolítica para 
identificar o modo distintitivo de produção da morte de certas populações. Os mecanismos de mortandade do 
biopoder encontram espaço de aperfeiçoamento no sistema colonial, e lá atingem sua forma mais violenta, numa 
lógica que integra estado de exceção, sítio e biopoder, mas estendem seu funcionamento pelo colonialismo tardio 
na África ou na Palestina, para ele “a forma mais bem-sucedida de necropoder” contemporânea. Na conclusão do 
texto, Mbembe esreve: “Neste ensaio, propus que as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da 
morte (necropolítica) reconfiguram profundamente as relações entre resistência, sacrifício e terror. Tentei 
demonstrar que a noção de biopoder é insuficiente para dar conta das formas contemporâneas de submissão da 
vida ao poder da morte. Além disso, propus a noção de necropolítica e de necropoder para dar conta das várias 
maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar 
a destruição máxima de pessoas e criar ‘mundos de morte’, formas únicas e novas de existência social, nas quais 
vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de ‘mortos-vivos’”, Achille 
Mbembe, Necropolítica. Rio de Janeiro: n-1 edições, 2018, p. 71. Com frequência, temos visto o conceito sendo 
utilizado para designar o genocídio racializado no Brasil, praticado explicitamente pelo aparato estatal-policial-
militar, e que se concretiza largamente no extermínio das populações jovens e negras, sobretudo.   
 
57 Ver: Ivana Bentes, “Deslocamentos subjetivos e reservas de mundo” in: Cezar Migliorin (Org.), Ensaios no real. 
Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010, p. 51: “Nesses filmes de ‘quintal’, realizados no território real (o quintal 
da casa, literalmente), ou nessas ‘reservas de mundo’, que se tornaram os territórios de pobreza, nichos e guetos, 
esses lugares, pelas mais diversas razões, não podem ser pensados apenas como o signo mais visível do colapso 
social, da crise do Estado e da crise da própria racionalidade e planejamento urbanos”. 
 
58 A introdução do livro On the postcolony. Berkeley: University of California Press, 2001, intitulada “Time on 
the Move” foi traduzida e publicada recentemente no dossiê “Temporalidades enredadas no Sul Global”, da Revista 
Contracampo. Para fins de citação, recorreremos a esta versão do artigo: “O tempo em movimento”, Contracampo 
- brazilian journal of communication | PPGCOM-UFF, v. 36, n. 3, p. 21–41, 2017. Quanto às demais menções 
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categorias de permanência e mudança, “preguiçosas”, caras a certos discursos das ciências 

humanas e que ainda permitem a identificação de territórios, como Austin, sob as marcas 

distintivas de um subdesenvolvimento primitivista fundamental. O reposicionamento da 

questão, em defesa de uma compreensão do tempo como aquilo que se move, destrona a 

promessa da construção de um país do futuro, de um lugar cujo destino certo devemos alcançar 

com foco, trabalho, compromisso, gestão e seriedade (palavras repetidas à exaustão pelos 

candidatos à presidência do Brasil nos debates eleitorais recentes). Com efeito, o tempo, dotado 

de complexidade, deixa de ser entendido como uma série de eventos concatenados segundo 

posições de causalidade e efeitos garantidos, na qual o passado dá a medida do presente e este 

contém as sementes do futuro. São tempos entrelaçados que se deslocam e afetam uns aos 

outros, com ritmos e intensidades múltiplas, negando a linha que vai desde uma origem 

primordial até um porvir segundo as garantias do bom progresso. São perturbações, eventos 

dotados de imprevisibilidade, tensões e oscilações, variáveis em suas aparições e graus de 

regularidade, mas que nem por isso tendem ao caos absoluto ou a anarquia, em contraposição à 

linearidade da posição moderna, como insiste Mbembe. Não são poucas as implicações 

decorrentes do reposicionamento dessa perspectiva, já que determinam a passagem de toda uma 

literatura academicista, condenando nossa crise epistêmica sob a égide do pensamento colonial-

imperialista.  

Distanciando-nos do entendimento regressivo e assumidamente moderno em seu modo 

de análise quanto às relações centro-periferia, optamos por qualificar a presença de uma escola 

de cinema no subúrbio da Baixada Fluminense em função das malhas e tramas nas quais tais 

territórios estão sendo configurados e com os quais um equipamento educativo-cultural, seus 

métodos e pedagogias, precisam necessariamente se entrever. Mbembe faz uma ressalva 

importante a respeito do que acabamos de colocar, insistindo que muito embora sejam 

perpetradas incontáveis críticas às teorias evolucionistas sociais e às ideologias de 

desenvolvimento e modernização, a produção acadêmica nessas disciplinas continua, quase que 

inteiramente, vinculada a certas teologias. Elas se baseiam sobretudo em dicotomias as quais 

consideram que os grupos assujeitados – mulheres, trabalhadores, negros, minorias, 

subjetividades subalternizadas, de maneira geral – são capazes de desafiar as formas de opressão 

a todo custo, contestando, esvaziando e reapropriando o poder e suas estratégias. Para ele, essa 

                                                
de outras partes da mesma obra, tomaremos como base a versão publicada em inglês, com tradução nossa para os 
usos aqui presentes. 
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formulação dicotomiza a subjetividade das representações e a objetividade das estruturas, 

colocando tudo o que é cultural e simbólico numa esfera apartada das dimensões econômicas e 

materiais. Nosso interesse ao longo do texto, como manifestamos anteriormente, será o de 

demonstrar a todo custo como os processos subjetivos vinculados às práticas cinematográficas 

podem engendrar, sim, formas de contestação que ressignificam as estruturas hegemônicas 

assujeitadoras. Entretanto, partilhando da advertência de Mbembe, tal operação só pode ser 

feita integralmente, ou de maneira eficaz, confrontando a máquina-capitalista e suas estratégias 

de modulação subjetivas que são, igualmente, econômicas. Se há um inimigo, é o próprio 

heterociscapitalismo – como regime patriarcal, simbólico, discursivo, afetivo, econômico, 

politico, ético e estético. Neste sentido, não há horizonte crítico palpável que se edifique por 

meio da separabilidade dos poderes entre os campos do financeiro e do cultural. Finalmente, só 

assim nos parece fazer sentido imaginar a presença de uma escola de cinema no interior desse 

mesmo emaranhado: atravessada pelas forças molares que remodelam a vida e as linhas de fuga 

que se inventam pelos processos de diferenciação agenciados através de múltiplas plataformas 

artísticas associadas ao viver comum. 
 

[e] 

 

Ora, não seria esse o projeto de toda e qualquer forma de arte que se pretende política, 

senão o de rachar por dentro aquilo o que funda a vida e faz diminuir a espessura do seu campo 

de possíveis, libertando o devir? Não seria parte intrínseca a seu programa constranger todos os 

movimentos e as densas forças que imantam os corpos ao solo da miséria embaraçados pelos 

imperativos do negativo, da fome, da morte, da escassez? Por este lado, como não transformar 

a produção artística de escolas como a ELC, territórios como Austin, em bens culturais de 

nicho, através de sua filiação a certo estrato social, apropriando-se dos saberes e invenções dessas 

pessoas e por outro lado enxotando as / os sujeitos criadores, alienando-as permanentemente 

dos modos de produção, dos mecanismos de financiamento, das redes que viabilizam suas 

formas de circulação e conferem visibilidade ao que se inventa, ao que se diz, escreve e pensa 

sobre o que se inventa? Como explodir as molduras desse quadro de uma guerra planificada e 

encarar positivamente a contradição inerente à vida na comunidade, entre conservadorismos, 

milícias, funks, evangelhos, liberdades, modos de existência contra-hegemônicos ou 

totalizantes, sem reificarmos a pobreza ou estendê-la sob os pardigmas fetichistas e o voyeurismo 
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intelectual?59 Como romper os limites do quadro perceptivo à maneira como os modos de 

existência na pobreza não sejam tomados como o discurso do poeta de “Gente Humilde”60, da 

boa e velha gente humilde, miserável e digna, cordialmente violentada? Como criar zonas de 

intersecção, entre a universidade e essas escolas, contribuindo com a formação de criadoras e 

criadores, aliando-se às suas lutas específicas, e não mais confinando-as exclusivamente como 

as vítimas inabilitadas do mundo que há, necessitadas de nosso subsídio intelectual? 

Destarte, parece ser necessário, igualmente, não apenas aumentar o campo de expansão 

para que as vidas sejam instauradas, mas também detonar as lógicas que organizam o privilégio 

dos saberes opressores. É preciso que essa razão, esse “modo de ser global”, entre em hipertrofia 

e se devore diante de sua incapacidade de compreender. É urgente fazê-la colapsar perante o 

assombro do que escapa ao projeto moderno para o emergir de uma força radicalmente 

desorganizadora. No “pior” de todos os bairros, esses que aparecem mais cotidianamente nos 

infográficos do “atraso”, da precarização, da “carêcia” de recursos humanos e materiais, etc., é lá 

que a língua precisa rachar com mais força, para definitivamente romper com a excepcionalidade 

que é, para o mundo regido pelo paradigma colonial-imperial, um pobre pensar e criar. É ali 

que deve haver uma “escola de cinema de risco”, como reivindica Lincoln Péricles, escolas de 

astrofísica, programação, engenharia de softwares, cosmopolíticas ameríndias e iorubá, num 

mesmo bairro. Trata-se de uma ecologia dos saberes61 orientados para uma forma de buen vivir 

                                                
59 Ver: Gustavo Souza, “Estética e política no cinema da periferia” in: Vicente Wilq (Org.), Quebrada?: cinema, 
vídeo e lutas sociais. São Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária – USP, 2014, p. 98: “Reconhecer 
a importância da diversidade é apenas parte do percurso, pois, ao observar o modo como oficinas e coletivos 
confeccionam seus filmes, nota-se a ausência de uma sistematização da experiência por parte das entidades 
realizadoras. Muitas delas não dialogam entre si e realizam seus filmes de maneira intuitiva – o que posteriormente 
é revertido em método, sem dúvida, mas a estruturação da prática está longe de conquistar a unidade. A 
multiplicidade em suas diversas gradações e a falta de sistematização das experiências dificultam a delimitação de 
uma estética própria ao cinema de periferia, mas isso não impede, por outro lado, que tais experimentações estéticas 
construam discursos políticos que se revelam inquietos e contestadores”. Recusando a noção de uma “estética da 
periferia”, conforme a elabora Gustavo Souza em seu artigo, reunida sob um mesmo prisma ou por métodos que a 
filia a uma origem geopolítica, apostamos radicalmente no modo como tais espaços podem se desprender de suas 
próprias coordenadas identitárias, eclodindo na realização de obras e corpos políticos desgarrados de toda e 
qualquer imantação e indexação que lhes imputam um “modo de fazer” em consonância com um “modo de ser”. 
Não se trata, finalmente, de estruturar as experiências dessas escolas, oficinas e coletivos, para integrá-las em função 
de um “modo de fazer” periférico.  
 
60 Agradeço à Kleber Mendonça pela rememoração do poema de Vinicius de Moraes na banca de qualificação da 
tese, apontando para os riscos inerentes à pesquisa em curso e ao olhar exotizante que poderia advir dessa 
aproximação à Austin, de forma encantada e acrítica.  
 
61 O sociólogo Boaventura de Sousa Santos caracteriza a epistemologia moderna enquanto a forma de um 
pensamento abissal, cujo maior trabalho é a criação de linhas invisíveis que produzem a inexistência de tudo aquilo 
que é exterior ao universo cuja própria concepção considera como sendo o Outro. Sua característica mais manifesta 
é, portanto, a impossibilidade de copresença dos dois lados da linha, garantidas sobretudo através do Estado 
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ou vivir bien62, como conclamam os povos indígenas latino-americanos, inclusive com suas 

consequências econômicas. Do contrário, tais mundos conservam-se cingidos sem estarem 

apreendidos por uma mesma dinâmica de forças atualizadas a cada gesto, a cada movimento no 

que é pensável e vivível: “liberar o poder das ficções do domínio totalizante das ficções de poder 

é parte de um processo denso de rearticulação perante as violências sistêmicas”, escreve Jota 

Mombaça, “algo que requer um trabalho continuado de reimaginação do mundo e das formas 

de conhecê-lo, e implica também tornar-se capaz de conceber resistências e linhas de fuga que 

sigam deformando as formas do poder através do tempo”63. É preciso enredar os tempos: 

pedagogia da montagem.  
 

[e] 

 

Algumas dessas pistas nos têm sido lançadas pela leitura dos diários de Carolina Maria 

de Jesus, acompanhada com atenção à sua própria trajetória biográfica, das mais vigorosas 

                                                
moderno de direito e da epistemologia que confere o monopólio universal da verdade às formas da ciência ocidental. 
Contra tal expressão, Boaventura tem insistido numa ecologia dos saberes como uma prática de resistência 
epistemológica: “A emergência do ordenamento da apropriação – violência só poderá ser enfrentada se situarmos 
a nossa perspectiva epistemológica na experiência social do outro lado da linha, isto é, do Sul global não-imperial, 
concebido como a metáfora do sofrimento humano sistêmico e injusto provocado pelo capitalismo global e pelo 
colonialismo. O pensamento pós-abissal pode ser sumariado como um aprender com o Sul usando uma 
epistemologia do Sul. Confronta a monocultura da ciência moderna com uma ecologia dos saberes. É uma ecologia, 
porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência 
moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia. A ecologia de 
saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento é interconhecimento. A primeira condição para um pensamento 
pós-abissal é a copresença radical. A copresença radical significa que práticas e agentes de ambos os lados da linha 
são contemporâneos em termos igualitários. A copresença radical implica conceber simultaneidade como 
contemporaneidade, o que só pode ser conseguido abandonando a concepção linear do tempo”, Boaventura de 
Sousa Santos, “Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes” in: Novos Estudos 
- CEBRAP. n. 79, p. 85, 2007.  
 
62 Alberto Acosta, O bem viver - uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia 
Literária; Elefante, 2016, p. 23 e 24: “o Bem Viver, Buen Vivir ou Vivir bien também pode ser interpretado como 
sumak kawsay (kíchwa), suma qamaña (aymara) ou nhandereko (guarani) e se apresenta como uma oportunidade 
para construir coletivamente uma nova forma de vida. Não se trata de uma receita expressa em alguns poucos 
artigos constitucionais e tampouco de um novo regime de desenvolvimento. O Bem Viver é, essencialmente, um 
processo proveniente da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a Natureza. Os indígenas não 
são pré-modernos nem atrasados. Seus valores, experiências e práticas sintetizam uma civilização viva, que 
demonstrou capacidade para enfrentar a modernidade colonial. Com suas propostas, imaginam um futuro distinto 
que já alimenta os debates globais. O Bem Viver faz um primeiro esforço para compilar os principais conceitos, 
algumas experiências e, sobretudo, determinadas práticas existentes nos Andes e na Amazônia, assim como em 
outros lugares do planeta”.  
 
63 Jota Mombaca, Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência. São Paulo: 
Fundação Bienal de São Paulo, 2016, p. 5. 
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escritoras brasileiras da segunda metade do século XX64. Neles, autoconsciência crítica, 

engajamento social, experiência estética, feminismo, luta de classes, são elementos incorporados 

numa escrita que se atualiza instante a instante como um imperativo para o enfrentamento do 

cotidiano. Do ódio declarado aos políticos que abandonam os pobres ao lixão, pelos quais não 

é possível sentir afeto quando se tem fome, como ela escreve, seus diários ressignificam a 

experiência de uma vida precarizada, solitária, com dois filhos pra cuidar, na favela paulistana 

do Canindé. A penúria, o frio, o pão que rareia, as crianças famintas, catar papelão, ir à 

delegacia, brigar com os vizinhos, relatos cáusticos de um cotidiano que alcança em seus diários 

uma espessura na qual escrever é fazer da escrita uma forma de estar no mundo e, no limite, 

torná-lo habitável. Essa escrita encarna a pulsão de um “viver no mundo concreto”, como escreve 

Mbembe, mundo concreto não apenas como um campo onde a existência se pratica. Mas, um 

lugar efetivo, dotado de materialidade, em que as vidas se realizam sob risco e no afrontamento 

permanente com as diversas faces de suas mortes65. “... Eu cato papel, mas não gosto. Então eu 

penso: Faz de conta que eu estou sonhando” 66. A evocação do sonho – uma das formas de 

aparição do mundo sensível – se efetiva aqui como um modo de estar em meio à solidez do lixo 

e que recorre à experiência estética, a nutre e por ela é nutrido, como potência para enfrentar o 

peso de existir. Como escreveu Otto Lara Resende, “essa mistura de raiva e ternura que leva à 

vã tentativa de cuspir o que bloqueia a garganta e ameaça matar por asfixia, se não for dito”67.   

                                                
 
64 Nascida em Sacramento (MG), em 1914, Carolina chega à capital de São Paulo em 1947, instalando-se na favela 
do Canindé, de onde partia todos os dias para trabalhar como catadora de papel. Após uma aproximação ao 
jornalista Audálio Dantas, seus diários, escritos nos mais diversos tipos de papel, são organizados e posteriormente 
publicados em Quarto de despejo: diário de uma favelada, São Paulo: Ática, 2014. O instantâneo sucesso de vendas 
representou sua saída da favela e a hostilidade dos moradores, muitos narrados no livro, expostos de forma dura, 
por vezes. Mas, Carolina de Jesus conheceu o sucesso e o fracasso quase simultaneamente. Do Copacabana Palace 
e a revista Life à pouca acolhida dos seus livros posteriores, Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada, 1961; 
Provérbios e Pedaços da fome, publicados em 1963 e o últimos deles, Diário de Bitita: um Brasil para brasileiros, 
publicado somente em 1986, quase uma década após sua morte, em 1977 – pobre, sem prestígio, na casa de um 
dos quatro filhos. Quarto de despejo é traduzido em 15 idiomas (entre o japonês, russo e húngaro) e seu alcance 
vai além dos milhares de vendas que fez em um ano, impactando numa série de políticas públicas ligadas à 
habitação, ao escancarar o modo como a população pobre vivia na cidade de São Paulo. Ver: “Elvia Bezerra, O 
impacto da miséria viva”. Disponível em: <https://ims.com.br/por-dentro-acervos/o-impacto-da-miseria-viva>. 
Acesso em: 27 set. de 2017. 
 
65 Achille Mbembe, “O tempo que se move" in: Cadernos de Campo (São Paulo, 1991). v. 24, n. 24, p. 387, 2016. 
 
66 Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2014, p. 29. 
 
67 Otto Lara Rezende, “Luzes no quarto de despejo” in: Jornal O Globo, 15 de fevereiro de 1997.  
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Ao longo dos livros, Carolina enforma uma série de imagens que reforçam esse lugar no 

qual arte e vida estão intrinsicamente vinculadas como um processo, como “obra por fazer”68, 

numa oposição radical ao hermetismo próprio ao academicismo artístico ou aos regimes de arte 

industriais: “... A noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu que sou exótica 

gostaria de recortar um pedaço de céu para fazer um vestido”69.  

Em seu livro A noite dos proletários, Jacques Rancière recupera um texto de 184870, 

publicado durante a Revolução Francesa, no qual é descrito o dia de trabalho de um marceneiro 

que faz o assoalho de uma casa da elite. Para o filósofo francês, o texto é exemplar do modo 

como aquilo que ele caracteriza como regime estético engendra um mundo que transcende a 

distribuição policial71 dos corpos e das formas de ver, sentir e pensar tidas como “apropriadas” à 

condição de cada um. Rancière compreende o gesto de subversão estética como origem para a 

emancipação social da Revolução – a maneira como os membros subalternizados no tecido social 

se apoderaram de formas de experiência e percepção que não seriam vistas como adequadas 

àquela condição identitária72. Quer dizer, há uma desidentificação ou uma cisão entre os estratos 

                                                
 
68 Ver: Peter Pál Pelbart, “Por uma arte de instaurar modos de existência que ‘não existem” in: Nuria Enguita; 
Erick Beltrán; Charles Esche (Orgs.), Como falar de coisas que não existem: Bienal e Itaú apresentam 31a Bienal. 
São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2014, p. 250-265: “‘obra por fazer’, e obra não se entende aqui 
necessariamente como obra de arte – mesmo o homem é uma obra por fazer, incompleta, aberta, inantecipável. 
Assim, em cada caso, não se trata de seguir um projeto dado que caberia realizar, mas abrir o campo para um trajeto 
a ser percorrido conforme as perguntas, problemas e desafios imprevistos aos quais é preciso responder a cada vez 
singularmente. O desafio vital que se coloca a cada um de nós, pois, não é emergir do nada, numa criação ex-nihilo, 
mas atravessar uma espécie de caos original e ‘escolher, através de mil e um encontros, proposições do ser, o que 
assimilamos e o que rejeitamos’. Nada está dado, nada está garantido, tudo pode colapsar – a obra, o criador, a 
instauração –, mas essa hesitação é própria ao processo”. 
 
69 Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo, p. 32. 
 
70 Cf. Jacques Rancière, A noite dos proletários: arquivos do sonho operário. São Paulo: Companhia das Letras, 
1988.   
 
71 Ver: Jacques Rancière, O Desentendimento: política e filosofia. São Paulo: Ed. 34, 1996, p. 41 e 42: “Utilizarei 
portanto a partir de agora a palavra polícia e o adjetivo policial num sentido amplo, que é também um sentido 
‘neutro’, não pejorativo. Nem por isso estou identificando a polícia àquilo que é designado pelo nome de ‘aparelho 
de Estado’ (...) A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que define as divisões entre os modos 
do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, que faz que tais corpos sejam designados por seu nome para tal 
lugar e tal tarefa; é uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade seja visível e outra não o seja, 
que essa palavra seja entendida como discurso e outra como ruído”. Ver também: Jacques Rancière, Malaise dans 
l’esthétique. Paris: Galilée, 2004. 
 
72 Jacques Rancière, “O que significa estética? in: Projecto Ymago. 2011, p. 9: “A experiência estética constitui a 
estrutura no seio da qual as formas de arte são percepcionadas e pensadas; porém, o seu alcance ultrapassa em muito 
as fronteiras da arte. Envolve os diversos modos de experimentar um mundo sensível, já que não está limitado ao 
necessário e ao útil, nem é estruturado pelas hierarquias do bom e do aprazível. De fato, a capacidade estética 
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sociais e suas “respectivas” possibilidades de experimentação do mundo sensível, contrariando 

análises sociológicas, como a de Pierre Bourdieu, para quem a adequação a determinados 

campos sociais é fundadora para os juízos de gosto, emoldurando os indivíduos baseado em suas 

posições. Como escreve o próprio Rancière, tais formulações não têm exclusivamente a ver com 

a arte, ou melhor, o regime estético não é um modo particular de autonomização do campo 

artístico ou do poder do artista, mas um modo específico de experiência73. Ou seja, o regime 

estético se vê com as capacidades de distribuição do sensível (do visível, do dizível e do pensável) 

por meio das quais os seres humanos se ligam e interagem numa comunidade, assim como da 

distribuição das (in)competências atribuídas aos elementos que se encontram neste ou naquele 

ponto. Trata-se de um arranjo, sobretudo, daí sua especificidade não ser da alçada artística, mas, 

inversamente, o campo artístico que passa a ser decifrado segundo o regime estético.  

Nessa perspectiva, nos parece claro que Carolina Maria de Jesus e Jacques Rancière 

compartilham de uma mesma perspectiva a respeito da arte em suas relações singulares com a 

invenção de uma nova vida na comunidade. Ambos reconhecem que as possibilidades de 

circulação dos sujeitos numa cidade são determinadas por suas funções, o acesso a certos 

universos sensíveis modulando as competências a respeito daquilo que pode ser visto, ouvido, 

dito, sentido. Essa é a expressão da tal ordem policial, distinta da política, que seciona os sujeitos 

estabelecendo aqueles / aquelas que podem ou não fazer parte na contagem, formulação própria 

à teoria política de Rancière, que se mostra simultaneamente encarnada nas frases de Jesus: “... 

Eu classifico São Paulo assim: o Palácio, é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de jantar e a 

cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos”74. Se a favela é o quintal onde 

jogam os lixos, em concordância com a ordem policial, nada poderá escapar à favela senão sob 

a forma do lixo. Por extensão, aqueles que lá vivem, estarão atolados no fundamento. A arte, 

finalmente, pode brotar como o campo que recorta tais distribuições propondo novas 

ordenações do mundo sensível75. Entretanto, perturbar a partilha, e permitir que aqueles cujas 

                                                
enforma um mundo de experiência possível que transcende a distribuição policial dos corpos e das formas de ver, 
sentir e pensar tidas como ‘apropriadas’ à condição de cada um”.   
 

74 Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo, p. 32. 
 
75 Ver: Jacques Rancière, A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 2005, p. 16: “Os artesãos, 
diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que 
não seja o seu trabalho. Eles não podem estar em outro lugar porque o trabalho não espera. A partilha do sensível 
faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade 
se exerce. Assim, ter esta ou aquela ‘ocupação’ define competências ou incompetências para o comum. Define o 
fato de ser ou não visível num espaço comum, dotado de uma palavra comum etc”.   
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vidas nunca foram contabilizadas como parcelas ganhem o direito à contagem, tem um preço – 

e o preço é a própria redistribuição do tempo do vivido que pode alterar as estruturas estáveis76.  

A quem é dado o direito de contemplar a paisagem? Não é com essas palavras que 

Rancière convoca as potências de uma arte política, para ele uma arte da indiferença?77 Não é 

esse o movimento que enseja aquilo que nomeará como estética-política, outras formas de 

ocupação do tempo e do espaço, dos limites do mundo sensível? Mas contrariar a distribuição 

policial dos modos de sentir considerados adequados ao seu lugar como trabalhadora, à sua 

função, não se faz sem custos. O custo da política e a sua raridade têm a ver justo com o fato de 

que os fluxos temporais são socialmente domesticados e submetidos à pragmática da vida, sob 

vigência da ordem policial. Eles custam mesmo – tempo – precioso bem negado aos pobres. 

Destarte, a raridade da política não deve se tornar justificativa para a distribuição desigual da 

miséria ou, ainda, apartar a experiência do sensível das contendas materiais que condenam o 

mundo de alguns: “Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade”, 

Carolina de Jesus sabe disso muito bem. Às vezes simplesmente não é possível abster-se do 

trabalho e contemplar a paisagem: o estômago ronca. É preciso tomar cuidado para que a 

experiência estética não se transforme num trabalho de mártires e heroínas. 
   

[e] 

 

Ir à ELC significava, além do esforço coletivo no trem ou nos muitos ônibus, 

compartilhado com gente que fazia aquele caminho há bem mais décadas, estar preparado 

também para o enfrentamento dessas forças ambivalentes que, sem cuidado, poderiam reverter-

se numa dicotomia simplista. Viver no caldo quente das contradições: do aluno-negro-pastor-

evangélico que em sua apresentação no primeiro dia de aula manifesta o desejo de aprender 

                                                
 
76 Jan Masschelein e Maartens Simons, A pedagogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 
82: “Em seu trabalho, Rancière tratou esses trabalhadores como iguais, e levou a sério o que eles tinham a dizer 
sobre suas condições. Mais especificamente, ele reviveu figuras mais ou menos marginais cuja emancipação 
consistia em reivindicar o tempo que a burguesia requeria para si própria: o tempo que não é o tempo do trabalho 
e da necessidade, mas o tempo livre ou morto, ou seja, um tempo não econômico. Eram figuras que reivindicavam 
o direito de pensar, e dessa maneira rompiam a definição de sua categoria social como trabalhadores (que não 
pensam, mas fazem – trabalham). Apesar de Rancière ter se certificado que essas vozes mantivessem sua 
especificidade individual e histórica, ele também as descontextualizou ao envolvê-las em um diagnóstico do 
presente e as trouxe de volta no tempo, criando vozes intempestivas que interferiram no debate oportuno sobre 
questões de igualdade e democracia”.   
 
77 Cf. Jacques Rancière, "Política da arte" in: Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas. v. 1, n. 15, p. 45-
60, 2010. 
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cinema para criar um circuito alternativo de filmes para a igreja78 à jovem de 17 anos, designer 

de games, completamente inserida no mesmo universo geek de qualquer estudante de Botafogo 

ou de Seul, mas moradora de Austin e, por isso, com 4h ou mais de desvantagem de locomoção 

para o acesso às universidades públicas de Comunicação e Design do Rio de Janeiro, dos 

cinemas de Botafogo, dos centros culturais e museus da praça XV e do largo da Carioca.  

Nosso cotidiano de aulas na ELC trazia consigo algumas marcas recentes de outras 

experiências em escolas do subúrbio do Rio de Janeiro, para além da vivência universitária. 

Embora seus contextos nos sugerissem certa inadequação da crença no ensino do cinema 

baseado nos mesmos predicados produtivos e formais próprios à certa indústria, era comum nos 

vermos diante de uma reprodução massiva de clichês, estruturas narrativas, códigos visuais ou 

até mesmo a mobilização dos estudantes em torno da formação de equipes que se adequavam 

integralmente às demandas e distribuições hierárquicas próprias ao dito mundo profissional. 

Não era raro, portanto, diante dos filmes finalizados com os estudantes e professoras, sentirmos 

uma enorme frustração compartilhada, por vezes, em silêncio79. Muitos dos “teatros filmados” 

feitos nas escolas públicas faziam (e ainda fazem) ruir uma enorme expectativa acumulada em 

meses de trabalho, ao percebermos o quanto nossas criações colaborativas se diferiam – em 

espessura, volume, cor, som, “qualidade” técnica – daquilo tudo o que os estudantes veem 

habitualmente pelos canais abertos de televisão, ou então pelas abas múltiplas do YouTube ou 

na enxurrada de opções ofertadas via streaming, como pelo oligopólio Netflix. Era como se 

falássemos e ensinássemos cinema, almejando certo lugar para as imagens e sons, mas nos 

detivéssemos no paradoxo marxista de não possuirmos os meios de produção para tal cinema, 

aquele cinema. Isso porque aquele cinema ensejava também toda uma estrutura linguística, 

códigos de representação e um regime ultraespecífico de narrativas, que são moduladas e 

modelam as estruturas técnicas, inalienavelmente. Para além da tensão que se esgotaria nessa 

possessão dos meios de produção, o que já é por si bastante coisa, não estávamos aptos a 

                                                
 
78 Cf. Cezar Migliorin, Inevitavelmente cinema, p. 28. 
 
79 Ver: Ivana Bentes, Deslocamentos subjetivos e reservas de mundo, p. 47-48: “Não se trata aqui, pois, de 
fetichizar a produção desses outros sujeitos do discurso, relacionados aos territórios da pobreza, nichos e guetos (e 
que muitas vezes reproduzem os mesmos clichês e estéticas dominantes). Não se trata também de carimbar essas 
produções com qualquer tipo de selo de ´autenticidade´ ou de autoridade, discurso de afirmação de identidades e 
legitimação de grupos que incorrem no mesmo erro ́ essencialista´ da busca de identidades prontas, mais ou menos 
valorizadas nas bolsas da cultura e que podem simplesmente produzir novos clichês e discursos de verdade”.  
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incorporar o que os jovens traziam a partir de seus próprios mundos sensíveis – estilo, jeito de 

falar, vestir, circular, existir. Em suma, toda a produção subjetiva que se lançava era eclipsada 

por um enquadramento aos programas nomeados pelo cinema, por uma linguagem que já dava 

condições de possibilidade predeterminadas para a produção de certas imagens, as quais já 

estariam também contidas nas próprias estruturas do tal cinema desejado. Assim, jamais nos 

transportávamos para o domínio do questionar-se a respeito de quais condições são essas que 

modulam aquele cinema, regidas por tais e tais forças, por tal e tal ontologia. O hermetismo do 

cinema inviabilizava a existência de paredes mais predispostas a acolher o fora, por mais que 

Austin estivesse interagindo com suas forças, contestando a nossa presença. 

Em parte, a nosso ver, isso se dava em função de algo sobre o qual Moira Toledo já 

argumentava, em sua tese de 201080, ao demonstrar como a formação universitária em cinema, 

nas décadas de 1990 e 2000, eram um ponto de origem comum de muitas das oficinas oferecidas 

por educadores audiovisuais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por terem equipes constituídas 

majoritariamente por egressos de cursos de cinema universitários, essas oficinas acabavam 

reproduzindo os repertórios acadêmicos, além de implicar na realização de filmes mais 

“apropriados” às convenções do cinema industrial-artístico; ou mesmo à procura de experiências 

audiovisuais que pudessem atender as limitações técnicas e orçamentárias, encontrando na 

própria história do cinema pontos de equivalência, nos ditos cinemas alternativos e 

experimentais81. Em Austin, lidávamos frequentemente com esse paradoxo82, uma vez que ali 

nos inseríamos como professores e estudantes universitários habitando uma escola livre cujos 

                                                
80 Moira Toledo Dias Guerra Cirello, Educação audiovisual popular no Brasil - panorama, 1990-2009. Tese 
(Doutorado em Cinema e Audiovisual) Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009, p. 39-50. 
 
81 Na ELC, essa percepção parece presente na série de vídeo-arte #QueroSer, na qual estudantes emulam 
procedimentos realizados por artistas experimentais. Por um lado, tal opção aposta num confronto direto com as 
cinematografias hegemônicas, sobretudo as de natureza clássico-narrativa; por outro, não deixam de estar filiadas 
a certo regime artístico, submetendo a criação a um modelo supostamente mais transgressor. Ver o site: [coleções] 
> [austin, cinema menor]. Discutiremos essa problemática mais detidamente na carta para Adriana Fresquet, 
Retorno à Hipótese-Cinema.  
 
82 Na experiência de formação que realizamos com o curso de extensão da UFF, por exemplo, a finalização dos dois 
curta-metragens finais correspondeu exemplarmente às mesmas estruturas de produção de qualquer outro set de 
filmagem, com equipamentos e disponibilidade técnica extremamente reduzidos. As próprias aulas e o modo como 
o curso foi todo desenhado, por nós, estudantes e professor universitário, tinha como premissa a linha produtiva 
habitual ao regime cinematográfico, segmentada por áreas – direção, fotografia, som, produção –, obedecendo à 
cadeia hierárquica que concebe posições extremamente rígidas aos agentes. Certamente, tal estrutura rendeu e 
ainda rede obras maravilhosas, porém, o que hoje parece impactante é nosso próprio cercamento no interior dessa 
estrutura e a nossa pouca interseccionalidade ao espaço exterior – algo que irá se transformar nos anos decorrentes, 
mas que tem na ELC, inegavelmente, uma espécie de disparador conceitual que exigiu novas operações físicas.   
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propósitos se distanciavam amplamente do que se pretende numa graduação ou nos inúmeros 

cursos livres com foco nas aptidões e expertise artística, exclusivamente.  

Com efeito, em vez de uma atenção à formação artístico-profissional, individual, 

favorecendo a lógica de protagonismo singular, passamos a perceber a importância de estender 

tais processos subjetivos como ações que se endereçam aos agrupamentos, sobretudo. A escola 

perde seu papel na instrução dos saberes técnicos e no relevo dado ao gênio criador para instaurar 

agenciamentos e deslocamentos subjetivos que reconduzem os sujeitos a processos de caráter 

eminentemente coletivos. Certamente, os efeitos individuais e as ressonâncias que se produzem 

nos corpos e mentes nos tocam, singularmente, à medida que são incorporações e dinâmicas do 

próprio tecido social. Entretanto, a valoração extrema de tais protagonismos incorrerá no risco 

de uma captura ativa que repete certas estratégias de mercado e do capitalismo cognitivo – 

atualizadas pelos festivais de cinema, pelas vernissages, exposições, catálogos, coletâneas – que 

atuam primordialmente nas lógicas de “reconhecimento” e “apropriação”, tomando 

metonimicamente sujeitos periféricos como “bons exemplos”, como a trajetória artístico-

biográfica de Carolina Maria de Jesus e de tantas outras. No deslocamento do sujeito para os 

processos de singularização, não apenas se passa por uma reinvenção permanente do território 

e de suas práticas sensíveis, como se inibe o sistema de premiação individual e a competição 

como forma de vida. Renunciar a esta chave, do ponto de vista ético-político-estético, no cerne 

da educação, significa produzir um tipo de contestação direta das dinâmicas estruturantes do 

capitalismo, seja as que modulam os campos artísticos, como também o modo como tais forças 

operam na criação de estruturas de significação e sentido das formas de expressão, quer dizer, 

das próprias obras realizadas. O que nossa vivência pela escola de cinema parecia invocar era 

uma intensa sabotagem na linha de reprodução dos estereótipos83, incluindo aí nossos próprios 

repertórios conceituais e as ferramentas teórico-práticas empregadas na realização. 

                                                
 
83 Essa expressão alude ao Manifesto do olhar visceral, texto escrito durante os preparativos para a Semana de Arte 
Moderna da Periferia, quando núcleos ligados ao audiovisual da zona sul de São Paulo organizaram ideias sobre o 
circuito alternativo de produção, distribuição e exibição audiovisual, contestando a perspectiva racializada que ao 
longo das últimas décadas persiste na construção de imaginários que associam a vida nas favelas e subúrbios às 
formas espetacularizantes cinematográficas da violência: “Nossa estética é a da procura, a do resgate, a do encontro, 
da experimentação. Olhar quilombola que ofusca e risca a imagem dos borba-gatos da colonização cultural. 
Sabotagem na linha de reprodução de estereótipos. Celebração do personagem vivo, do personagem-alma, da 
periferia viva. O encontro entre personagem, espectador e realizador, um na bolinha do olho do outro. Em busca 
da cinemateca perdida criamos nossos cineclubes-avessos em bares, escadões, becos, nossas quebradas… Periferias 
como centro. Periferia do universo, do mundo, do país, da cidade, dialogando com nossos sentimentos. E… nosso 
nome não é Zé Pequeno!!!!!!!!!!!!”. Disponível em: <http://becosevielaszs.blogspot.com/2007/10/manifesto-do-
olhar-visceral.html>. Acesso em: 23 mar. de 2018. Reverberando a contestação do manifesto, o cineasta Adirley 
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Pois, Austin, com sua presença esparramada perturbava todo e qualquer imaginário de 

um cinema asséptico, um imaginário ligado à indústria do espetáculo e do entretenimento e 

aquela escola de fachada vermelho intenso. As aproximações e distanciamentos entre o que 

discutíamos do lado de dentro e o mundo do lado de fora começava a embaralhar nossas formas 

de trabalho, eliminando qualquer resquício de essencialismo, preciosismo e puritanismo técnico 

– a partir dali, tudo deveria ser tomado como força e forma de contaminação: entre um cinema 

dotado de uma enormidade, inalcançável, distante, brilhoso, estelar, em idioma desconhecido, 

legendado, dolby surround 5.1 e tela líquida, megaestúdios e acting school e a precariedade dos 

nossos meios de produção, do anti-isolamento acústico das salas, das nossas câmeras e 

traquitanas, daquele subúrbio sem pavimentação nas ruas e calçadas ou água encanada e esgotos 

a céu aberto. Entretanto, talvez, fosse essa justa distância, próxima e intransponível, entre um 

cinema estabelecido e o cinema possível, o que as aulas nos impunham como uma prática 

político-pedagógica do ensino e da experiência do cinema como uma espécie de zona de 

experimentação de linguagens, gatos e low tech, formas alternativas e não oficiais de circulação 

de mercadorias, empreendedorismo de guerrilha e toda uma outra comunidade criadora. 

Cinema menor, como a perspectiva da literatura de Franz Kafka de que falam Gilles Deleuze e 

Félix Guattari: cinema que racha por dentro a língua do próprio cinema, seus verbos, signos, 

sistemas jurídicos inteiros, toda uma máquina de fazer ver, ouvir e sentir84.  

                                                
Queirós, de Ceilândia, em entrevista à Revista Cinética, indaga-se a respeito da existência de uma espécie de pauta 
política tácita – da Secretaria de Educação aos festivais de cinema – que ambiciona de certas narrativas do espaço 
e do corpo periférico “conformidade” com o que tais corpos “podem”, conferindo margens de deslocamento muito 
limitadas no campo social. Aos mesmos corpos que, cotidianamente, estão já assombrados pelos signos da cadeia, 
do hospital ou do cemitério. Em seus filmes, Adirley coloca que deseja explorar com seus personagens, não-atores 
que vivem nos bairros filmados, “um espaço de criação. O Marquinho me reivindicou isso: (...) ‘Eu queria andar 
no filme. Queria levantar da cadeira e andar. Vocês não fazem cinema?’”, Disponível em: 
<http://revistacinetica.com.br/home/entrevista-com-adirley-queiros/>. Acesso em: 23 mar. de 2018. A tensão 
entre o que um corpo é e o que pode. 
   
84 Ver: Gilles Deleuze; Félix Guattari, Kafka: por uma literatura menor. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 39-
41: “Mesmo aquele que tem a infelicidade de nascer no país de uma grande literatura deve escrever como um judeu 
tcheco escreve em alemão, ou como um uzbeque escreve em russo. Escrever como um cachorro que faz seu buraco, 
um rato que faz sua toca. E, para isso, achar seu próprio ponto de subdesenvolvimento, seu próprio dialeto, seu 
próprio terceiro mundo, seu próprio deserto. Houve muitas discussões sobre: o que é a literatura marginal? – e 
também: o que é uma literatura popular, proletária, etc.? – Os critérios são evidentemente muito difíceis, enquanto 
não se passe por um conceito mais objetivo, o de literatura menor. É somente a possibilidade de instaurar de dentro 
um exercício menor de uma língua mesmo maior que permite definir literatura popular, literatura marginal, etc. É 
somente a esse preço que a literatura se torna realmente máquina coletiva de expressão, e se faz apta a tratar, a 
carrear os conteúdos (...) Quantas pessoas vivem hoje em uma língua que não é a sua? Ou então não conhecem 
mesmo mais a sua, ou não ainda, e conhecem mal a língua maior de que são forçados a se servir? Problema dos 
imigrados, e sobretudo de seus filhos. Problema das minorias. Problema de uma literatura menor, mas também 
para todos nós: como arrancar de sua própria língua uma literatura menor, capaz de escavar a linguagem, e de fazê-
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Menor, não porque seu modo de existência seja qualitativamente inferior, identificado 

como um signo de baixeza, pequeneza, que toma por oposição o maior como seu positivo 

desejado – mundo este, sim, violentamente maior. Podíamos dizer que toda língua menor – e 

em regime coextensivo, o cinema – se opõe ao modo de existência majoritário que a tudo tende 

a igualar, homogeneizar, codificar, sobrescrever e, assim, reduzir sua potência de diferenciação. 

É assim que poderíamos pensar um cinema que a todo instante irá renegociar os pactos de 

produção, suas linhas hierárquicas, relações industriais, com as máquinas de produção do olhar 

e a comunidade de espectadores. Parafraseando Deleuze e Guattari, diria que para nós o cinema 

passou a ter menos a ver com a história do que com o povo mesmo – está aí uma forma de agir 

no mundo da educação com as imagens.  

Tal reversão não é pequena ou meramente retórica. A crença numa identidade coletiva 

preexistente, que unifica o povo sob um nome comum, foi o grande ideal progressista esmagado 

ciclicamente, na emergência do Nacional-Socialismo, nas violentas repressões de Stalin, na 

história do colonialismo, e pelo contínuo fracasso da democracia na América na integração e 

liberação completa dos povos minoritários e emigrantes. A fé de que as massas são o verdadeiro 

sujeito da representação, presente dentre as muitas interpretações e ideias filosóficas, foi 

determinante para a cristalização dos paradigmas do programa clássico-narrativo, desde O 

nascimento de uma nação (1915), de D. W. Griffith – marco zero do Cinema, em caixa alta. 

Estabelecendo assim um modelo de verdade, o cinema político hegemônico baseou-se na 

suposição de que uma certa representação da coletividade ideal existiria no exterior da sua 

construção fílmica e que tal coletividade poderia ser conformada ou mesmo conformar os ideais 

apresentados por aquelas imagens. Jogo cíclico da representação entre povo e imagem do povo. 

A crise que o cinema do pós-Guerra instala é apenas uma: “o ‘povo’ não existe”85, não o povo 

como invenção do cinema, aquele povo.  

É por isso que um cinema menor pode fazer emergir em seu devir-imagem um povo que 

não se baseia por uma ideia de identidade política. Endereçando uma minoria já presumida 

enquanto tal, a identidade política falha por repor um esquema reversivo que reifica ou 

essencializa o sujeito subalterno não menos do que a hegemonia cultural a qual se pretende 

                                                
la escoar seguindo uma linha revolucionária sóbria? Como devir o nômade imigrante e o cigano de sua própria 
língua”. 
 
85 Cf. David Norman Rodowick, Gilles Deleuze’s time machine. Durham, NC: Duke University Press, 1997, p. 
151-152. 
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combater. Inversamente, um discurso menor é coletivo sem união. O povo jamais será reduzido 

à uma imagem – somente multiplicidades. Em vez de reconhecido por uma unificação discursiva, 

o cinema menor produz apenas modos de enunciação coletivos, cujo paradoxo está propriamente 

instalado no fato de tal operação ser endereçada a um povo que não existe e, no mesmo gesto, 

instaurar as condições de possibilidade para o devir-minoritário desse povo86.  

Por fim, qual a razão de tomar certas formas de expressão cinematográficas como menor? 

Ora, se por um lado os modos de existência possuem sua própria singularidade, tanto em 

espessura e matéria sensível, quanto nas condições de possibilidade de sua expressão; existem 

forças que operam na diminuição desse campo de possíveis. Jogo de forças, como nos falava 

Nietzsche. Então, basta que uma forma cinematográfica se autoproclame menor para que, 

instantaneamente, ela passe a ser maior, contaminando-se dos modelos aos quais se associa. 

Talvez este tenha sido um dos motivos pelos quais passamos a investir nossos esforços em torno 

de uma espécie de pedagogia das imagens que, embora não negue as disputas de classe inerentes 

à constituição do povo, não as funde no princípio do esclarecimento ao propor soluções mais 

coerentes e libertárias. Se nossa pedagogia do cinema parece estar conectada com uma dimensão 

da vida mesmo precária, do esvaziamento radical das condições de subsistência, ela jamais 

tomou as formas de exploração como se não as reconhecesse também a partir de suas investidas 

estéticas: a diminuição dos possíveis da vida em todos os seus termos. Contudo, é aí que 

parecíamos crer numa forte, talvez a mais radical, dimensão do que podem as experiências do 

sensível – ali, onde o corpo oprimido, violado, onde o que se é de direito vital é negado, faz-se 

instaurar processos subjetivos de ordem política-estética87. Pois, a subsistência de recursos, a 

fome, etc., não pode ser jamais tomada como uma magreza estética, como uma espessura 

imaginativa fina ou mesmo como uma incapacidade reflexiva diante da própria condição de ser 

explorado, como costumeiramente são tomadas certas imagens e projetos. Talvez tenha sido 

                                                
 
86 Cf. David Norman Rodowick, Gilles Deleuze’s time machine, p. 153. 
 
87 Ver: Félix Guattari, “Somos todos grupelhos” in: Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. “A luta de classes não passa mais simplesmente por um front delimitado entre os proletários e 
os burgueses, facilmente detectável nas cidades e nos vilarejos; ela está igualmente inscrita através de numerosos 
estigmas na pele e na vida dos explorados, pelas marcas de autoridade, de posição, de nível de vida; é preciso decifrá-
la a partir do vocabulário de uns e de outros, de seu jeito de falar, a marca de seus carros, a moda de suas roupas, 
etc. Não tem fim! A luta de classes contaminou, como um vírus, a atitude do professor com seus alunos, a dos pais 
com suas crianças, a do médico com seus doentes; ela ganhou o interior de cada um de nós com seu eu, com o ideal 
de status que acreditamos ter de adotar para nós mesmos. Já está mais do que na hora de se organizar em todos os 
níveis para encarar esta luta de classe generalizada”. 
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contra esse cinema que nos dirigimos mais fortemente – cinema maior; talvez tenha sido contra 

essa forma de pedagogia que movimentamos nossos corpos para o embate, pedagogia do 

desastre, como propõe Daniel Lins88, na qual se fala pelo outro, pensa para o outro.   

Pois, em Austin, o cinema não existiria como força vital senão espremido entre as motos 

e motoqueiros, às voltas com a jukebox na lotérica da esquina que se confundia por vezes com as 

vozes das protagonistas de Em Busca da Vida (2006), de Jia Zhang-ke, da Glenda de Belford 

Roxo, de Truffaut e Rivette, da Fátima ali de Japeri, do Leonardo que vinha do Complexo do 

Alemão,  da Avenida Brasília Formosa (2010), de Gabriel Mascaro. Um cinema que precisava 

se ver com a aridez, o conflito, a desordem e o acentramento, cinema errático, interpelando-nos 

fortemente, a cada invenção com o território e com o que aqueles jovens traziam consigo sempre 

que nos víamos às voltas com a máquina-cinema e o mundo inteiro nos devolvendo o olhar. 

Austin nos deu uma pista: pensar-agir com / o cinema e educação tornaria indissociável o ato 

de fazer imagens e sons das motos barulhentas, dos camelôs e DVD´s, do trem ferrado, dos 

chinelos de borracha, do fora que se abria à cena do cinema: a máquina funcionando na nossa 

cara. Talvez tenha sido por aí que começamos a entender que uma pedagogia das imagens estaria 

eminentemente sob o risco: foi quando abrimos definitivamente as portas para o real como 

criação89.  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
88 Daniel Lins, “Mangue’s school ou por uma pedagogia do rizomática” in: Educação e Sociedade. v. 26, n. 93, 
p. 1236, 2005. 
 
89 A passagem pela ELC gerou um impacto imediato em nossos trabalhos ao tensionar o hermetismo da formação 
audiovisual que havíamos proposto, propiciando um olhar autocrítico ao nosso próprio lugar na produção 
acadêmica e as relações que podíamos estabelecer entre o cinema e a comunidade. De alguma forma, essa percepção 
parecia estar incubada na própria escola, experimentada em outras oficinas e processos paralelos aos nossos, 
orientados por pessoas cujas formações não-acadêmicas desgarravam-se de certas convenções naturalizadas em 
nosso cotidiano, como um programa a ser seguido, inadvertidamente. Uma espécie de metodologia embrionária, 
como parece sugerir Diego Bion, que convoca o fora para o interior da cena, criando movimentos transcriadores: 
“Se a gente está falando de videoarte com os alunos, a gente fala de como o cara que tem a banquinha de DVDs 
dele na passarela da estação de trem, como a estética dele pode ser pensada como algo que esteja próximo dessa 
linguagem que estamos trabalhando, num primeiro momento muito distante da cultura popular. Essa ida ao 
território em busca de referências e elementos é um esforço em todas as nossas metodologias, de estar sempre muito 
conectado com aquela realidade, com a vivência dos alunos, com as referências e repertórios que eles já trazem”, 
Diego Bion apud Theresa Medeiros, Um cinema expandido, p. 121. 
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Cinquenta horas após deixar o Rio de Janeiro, um voo, duas baldeações e uma escala na 

estação científica do Museu Paraense Emilio Goeldi, alojada no coração da floresta, estou 

sentado numa cadeira escolar dentro de uma sala de aula construída com grossas tábuas de 

madeira, rodeada pelas caudalosas águas – escuras, azuis, barrosas, verdes, cristalinas – da bacia 

amazônica. A comunidade de São Sebastião, em Caxiuanã, foi uma das selecionadas para a 

realização de um ciclo de atividades artístico-pedagógicas que terá seu encerramento com a 

feitura de um filme – o que me faz estar aqui, enfim90. A escola de madeira é composta por uma 

única sala e comporta com tranquilidade umas 50 crianças. Esta é uma das onze escolas que 

integram a Reserva Florestal de Caxiuanã, formada por doze comunidades cuja administração 

é vinculada aos municípios de Melgaço e Portel. O espaço é constituído de um amplo salão sem 

divisórias com uma lousa ao fundo; uma espécie de palco, que também serve como púlpito; e 

cadeiras com braços de apoio. Atendendo a turmas mistas – no regime de multisséries – 

professoras e professoes atendem juntos à formação no ensino fundamental da comunidade para 

todas as crianças e jovens. Isso faz com que estudantes de idades e experiências sociais e afetivas 

heterogêneas estejam juntos cursando períodos letivos regulares idênticos; meninas de 15 anos 

que se tornaram mães prematuramente, garotos que já acompanham os pais nos afazeres como 

madeireiros, crianças bem menores ainda reconhecendo a língua e as normas preestabelecidas, 

                                                
90 O projeto Nortear. Expedição pela Amazônia paraense em busca de experimentações audiovisuais compartilhadas com 
os povos da floresta, proposto pelo professor do bacharelado de Cinema e Audiovisual da UFPA, Luiz Adriano 
Daminello, foi um dos 25 selecionados pelo edital do Inventar com a Diferença – Ano 02. A chamada, destinada a 
universidades, ONGs e produtoras audiovisuais, consistia na elaboração de projetos de formação em cinema e 
direitos humanos, tendo como referência a metodologia desenvolvida pelo Inventar em seu primeiro ano de 
atividades. O texto inicial da proposta apresentada por Luiz Adriano expunha que a realização aconteceria nas 
escolas da Flona de Caxiuanã, na Ilha do Marajó, nos municípios de Melgaço e Portel; e os trabalhos dividiriam-
se em 2 momentos, um dos quais envolveria alunos e professores das comunidades ribeirinhas e a realização 
audiovisual. 
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mas que ajudam na colheita das frutas. Não há perspectiva de criação de um Ensino Médio na 

comunidade, acarretando em índices muito baixos de formação, obrigando que a maior parte 

desses jovens tenha os estudos encerrados no final do 9º ano. Alguns poucos, estimulados pela 

família e com contatos nas duas cidades mais “próximas”, Melgaço e Portel, percorridas por 

uma viagem de oito horas de barco, pelo menos, conseguem continuar o Ensino Médio, 

disputando as poucas vagas insuficientes para atender integralmente a demanda da juventude 

local e região91.   

Passa das dez da noite e os sapos coaxam sinfonicamente do lado de fora. Não há 

cabeamento elétrico externo; o gerador a diesel financiado coletivamente na comunidade 

garante a iluminação das casas, que sofreriam com intervalos de breu completo, se não fosse 

também a lua, ainda cheia, clareando os exteriores. Socorro Andrade, coordenadora da Estação 

Científica Ferreira Penna e do programa pedagógico do Museu Emilio Goeldi92, dá as boas-

vindas às crianças, familiares e a nós, as visitantes desta escala em Caxiuanã. Estamos todas 

sentadas numa grande roda – docentes, artistas, representantes do Museu – e também as pouco 

mais de trinta crianças que participaram das oficinas conduzidas ao longo do ano pelo professor 

Daminello. Algumas delas bocejam com olhos baixos de cansaço enquanto nós, pessoas adultas, 

nos apresentamos e contamos o que pretendemos fazer ali nos próximos dias93. O último da 

sequência, digo apenas que, assim como eles, sou estudante e tenho uma pesquisa sobre filmes 

feitos por crianças em escolas, o que me parece a coisa mais breve e sincera a ser dita naquele 

instante. Um dos professores anuncia ao grupo que no domingo próximo duas grandes 

emissoras de televisão do Pará visitarão a comunidade e, em decorrência disso, serão preparados 

                                                
 
91 Em 2013, o município de Melgaço foi colocado na última posição no mapa do desenvolvimento brasileiro dentre 
os 5565º municípios do país. A mesma pesquisa também informou que a taxa de analfabetismo da população 
ultrapassa a metade de seus moradores. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/melgaco_pa>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
 
92 Luiz Adriano e o projeto Nortear são também parceiros do Museu Paraense Emilio Goeldi, instituição 
responsável pela preservação simbólica e material da Amazônia paraense.  
 
93 Simultaneamente à nossa formação em audiovisual, outros dois professores trabalham com o grupo de estudantes 
em aulas de dança e iniciação musical, desassociados do projeto Nortear. A intensa rotina de atividades artístico-
pedagógicas dos estudantes neste período deve-se a uma iniciativa que mobilizou por meses a comunidade: a 
Lifelines / Aspectos vitais, ação promovida pela Estação Científica do Museu Emilio Goeldi a partir de um edital do 
museu Stepping Stones for Children, de Connecticut, EUA. Em novembro de 2016, 25 crianças de diversas 
nacionalidades foram selecionadas para um intercâmbio de dez dias nos Estados Unidos, um mês após a nossa 
visita. O filme cuja realização venho acompanhar faz parte desta série de ações. Disponível em: 
<https://www.museu-goeldi.br/noticias/copy_of_ampliando-o-horizonte-estudantes-da-floresta-de-caxiuana-
contam-suas-historias-nos-estados-unidos>. Acesso em: 31 de mar. de 2017. 
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números musicais especiais para receber a comitiva. Após muitos recados e instruções, deixamos 

a sala-escola e retornamos ao barco atracado junto ao trapiche da comunidade, o Ferreira 

Penna94, nossa “casa” embarcada, de onde assistimos às crianças entre seis e catorze anos 

assumirem o comando de seus pequenos barcos motorizados — Daminello nos relembra o 

quanto se assemelham a versões aquáticas de mobiletes.  

Há uma espécie de porção central de terra em que se situa a escola de onde acabamos de 

sair e várias outras casas à beira do rio, formando uma espécie de arquipélago no qual se dividem 

as cerca de 200 pessoas que constituem a comunidade ribeirinha de São Sebastião. O acesso 

entre as casas e o “centro” da comunidade se dá por meio das rabecas, casquinhos ou jangadas, 

uma vez que é o rio quem delimita as regiões de terra habitável aos locais. As crianças, desde 

muito pequenas, aprendem a navegar de um lado a outro sem a presença de adultos, com total 

independência e autonomia, adquirindo um conhecimento integral do funcionamento dos 

diferentes tipos de barco, da energia do corpo aplicada ao remo, da flutuação na água, do motor 

a diesel, dos animais que também têm o rio como morada e nutrição, da força gravitacional da 

lua que altera as marés e as correntes fluviais. Do nosso barco acompanhamos esse trânsito 

aquático cotidiano, não sem alguma curiosidade encantada, vendo dissolver os limites que 

apartam o mundo infantil do adulto no que concerne à mobilidade da pequena população de 

São Sebastião: nadar e navegar são atividades comuns à infância, tanto quanto andar e falar, 

como se todas e todos fossem obrigados a aprender a “dirigir” bem antes de completar a 

maioridade – o que atesta contra a universalização dos saberes escolares, indiferenciadamente.  
 

[e] 

 

Como o espaço da escola é pequeno e acessível a qualquer um, sem portas ou divisórias, 

com a exceção das paredes estruturais; a oficina de audiovisual e a produção do filme seguem 

nos dias posteriores de forma completamente integrada à comunidade, entre momentos em sala 

e filmagens na floresta ou nas casas e quintais dos familiares. São as mães que preparam a comida 

e o lanche para as crianças assumindo o lugar de merendeiras, independente de serem suas as 

filhas e filhos participantes. Os pais, por sua vez, auxiliam em soluções para a realização de cenas 

emprestando objetos e ferramentas, fornecendo combustível ou mesmo a lancha pessoal para a 

feitura de um plano de “corrida” nas águas. Toda a comunidade se mostra disponível de maneira 

                                                
94 O traslado até Caxiuanã acontece por meio da embarcação subsidiada Ferreira Penna, subsidiada pelo próprio 
museu, e que integra pesquisadores de áreas distintas como biologia, botânica, metereologia e, também, das artes.  
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irrestrita para a realização das atividades pedagógicas, abrindo suas casas, acolhendo docentes e 

colaborando proativamente para o trabalho integrado. Nesse sentido, todo o processo 

pedagógico é altamente inclusivo, infinitamente mais do que aqueles que estamos acostumados 

a praticar nas escolas no Rio de Janeiro, por exemplo, pois em Caxiuanã contamos também com 

toda a rede comunitária cooperando espontaneamente nos processos. Assim, cria-se uma cena 

muito aberta entre o cotidiano da comunidade e a escola, até mesmo talvez por uma demanda 

anterior que acaba por se impor constitutivamente ao espaço – tal rede de solidariedade se faz 

necessária em função do desejo e obrigatoriedade de educar as crianças e não encontrar no poder 

público suporte para sua execução. Um dos maiores exemplos é o fato da própria escola ter sido 

erguida pelas mãos de mulheres, crianças e homens da comunidade, a partir de uma “vaquinha” 

e do labor coletivo.  

Antes de avançarmos, parece importante elaborar ao menos duas ressalvas que 

concernem a este pequeno relato de viagem, o qual não deixa de encontrar ressonância no 

método errante viageiro de Simón Rodríguez95, a fim de evitar mal-entendidos: 1) não se trata 

de uma aposta no familiarismo como condição sine qua non para o problema da educação; 2) 

tampouco estima-se um pretenso retorno a uma condição “natural”, espécie de giro-

rousseauniano, ao Emilio e sua floresta como a gênese do saber harmonioso entre a criança e o 

mundo, algo que a experiência em Caxiuanã poderia sugerir. Vejamos por que nos afastar de 

ambas as perspectivas.   

No que concerne ao primeiro argumento, talvez seja esse um dos maiores fracassos 

cometidos por parte da bibliografia corrente sobre o que se pensa em relação à escola pública 

contemporânea brasileira, enfatizando sobretudo o viés da macroestrutura institucional – e não 

                                                
95 Agradeço a Walter Kohan pela apresentação das ideias de Simón Rodríguez, apelidado pelo seu discípulo, Simón 
Bolívar, como o “Sócrates de Caracas”. Rodríguez, que viveu entre os anos 1769 e 1854, associa a errância e o 
deslocar-se a um princípio epistemológico: “Eu não quero parecer-me às árvores, que se enraízam em um lugar, 
mas ao vento, à água, ao sol e a todas as coisas que marcham sem parar”. Aprende-se e ensina-se em movimento, 
de um lugar a outro, sempre entre dois pontos insatisfatórios. “Simón Rodriguez sustentou, como poucos, para a 
educação na América Latina a importância de inventar e pensar em vez de imitar (...) De modo que nós inventamos 
ou erramos. A invenção é o critério de verdade, o suporte epistemológico, estético e político da vida que estamos 
afirmando na América. Nem todas as invenções são verdadeiras, mas sabemos que se não inventamos não podemos 
acessar a verdade, que a verdade não pode ser imitada, reproduzida, copiada, modelada a partir de outra realidade. 
Temos de encontrar a verdade por nós mesmos, ou nunca a encontraremos”, Walter Omar Kohan, "Inventamos 
ou erramos. Um princípio para pensar a dimensão filosófica do educar?" in: Itinerários de Filosofia da Educação. 
v. 13, p. 335. 
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a partir de seus fluxos maquínicos ou montagens, como sugere Inés Dussel96. Com enorme 

frequência, os livros imaginam a utopia de uma escola-padrão e tentam demonstrar a efetividade 

de suas descrições, bem como inúmeras soluções para a vida escolar, a partir de um modelo 

baseado num projeto ético-político-estético idêntico a si mesmo em todos os lugares, seja lá o 

Brasil ou Saturno97. Poderíamos dizer que algumas dessas produções fundam o modelo de uma 

escola “homogeneamente diversa”, com uma estrutura não necessariamente excelente, mas 

funcional, na qual alunos, servidores e educadores atuam num certo consenso que garante o dia 

a dia escolar. Tal escola surge assim como um princípio a partir do qual a educação tem sido 

largamente conceituada e encontra em um dos seus maiores propagadores a figura de Mario 

Sergio Cortella, herdeiro da fortuna crítica de Paulo Freire, filósofo da educação e orador 

reconhecido pelos melhores ciclos educacionais brasileiros — cujo sotaque não nega sua 

ascendência italiana.  

Em seus escritos, Cortella tem compartilhado duas ideias que aparecem repetidas vezes, 

ditas de maneiras distintas, resumidas em: 1) as escolas precisam de um projeto pedagógico 

sólido com as famílias; 2) a educação não pode ser confundida com escolarização98. Poderíamos 

dizer que se trata de uma pedagogia que, ao reconhecer a participação familiar como condição 

para a vida escolar, entrega uma enorme responsabilidade dos processos inerentes à formação 

das crianças às mulheres, majoritariamente, uma vez que o modelo da família fundado na 

trindade – homem, mulher, criança – tem sido, no Brasil, substituído por núcleos de mães solo. 

Se concordamos com Cortella ao valorizar a importância de um projeto educacional 

                                                
96 Cf. Inés Dussel, “The Assembling of Schooling: Discussing Concepts and Models for Understanding the 
Historical Production of Modern Schooling” in: European Educational Research Journal. v. 12, n. 2, p. 176–189, 
2013. 
 
97 Há de se fazer uma ressalva que essa crítica se direciona igualmente aos campos mais progressistas e não se 
concentra apenas nas perspectivas ortodoxas. Para ambas, a escola é um dispositivo que funda uma experiência sem 
diferença. 
 
98 Ver: Mario Sergio Cortella, Educação, escola e docência: novos tempos, novas atitudes. São Paulo: Cortez 
Editora, 2014: “Tem que ser permeável ao aprendizado contínuo e ao ensino contínuo, afinal de contas, não se 
pode confundir Educação com escolarização. A Escola é um pedaço da Educação, e não se pode imaginar que 
Educação é algo que se encaixe num período de tempo determinado. Não existe ninguém qualificado, nós estamos 
todos em situação de qualificação o tempo todo”. Apesar de não contestarmos de forma alguma que estamos todos 
em situação de “qualificação” integral, as consequências da reflexão, ao devolver a responsabilidade às famílias, é o 
que há de problemático. Quer dizer, a desigualdade redirecionada para o campo do privado e não como uma 
atribuição pública, cuja competência, portanto, é de natureza estatal.  
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desenvolvido na companhia das famílias99, a universalização do modelo acaba por fundar uma 

estrutura que a isola de todas as tensões, invasões, ocupações e forças que operam por todas as 

partes no que diz respeito à escola. Para além disso, esse modelo ignora as economias locais, a 

desigualdade estruturante, as variadas teologias que disputam o adágio escolar e todas as formas 

não tradicionais de ensino que não podem ser compreendidas dentro do quadro conceitual do 

mundo urbanizado. São essas escolas modelo, escolas do futuro de hoje, propagadas por 

fundações como a Lemann, nas quais tablets substituem lousas, “trazendo-a para o século XXI”, 

com alunos bilíngues, preparados para o competitivo mercado de trabalho, tudo conforme o 

jogo neoliberal. Imagem que seria risível, no mínimo, para a concretude de regiões como 

Caxiuanã, se não fosse tão aterradora a perversidade de sua retórica.   

Se Caxiuanã aparece assim como o inverso do modelo na sua extrema “precariedade”, 

parece importante recuarmos à retórica inclusiva e pensar sua existência por outra perspectiva 

que não seja a da eterna tentativa de eliminar a defasagem com o modelo. É em direção à 

adequação ao modelo da escola que caminham as famílias das crianças da comunidade quando 

reivindicam que ela precisa ser como as outras. Não se trata de negar que as crianças precisam 

de iguais oportunidades para explorar suas capacidades e construir mundos e saberes para si, 

absolutamente. No entanto, nos perguntaríamos: e se o modelo que funda a escola e vem sendo 

tomado como a condição de universalização de todas as outras não fosse ele mesmo implodido, 

bem como o pensamento que o autoriza e lhe confere espessura? 
 

[e] 

 

Há um provérbio, cujo senso comum atribui genericamente à África, como esse bloco 

continental que revestido por um manto de univocidade justo para estancar a multiplicidade, 

que diz: “É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”. Embora a origem seja 

controversa, a ideia não deixa de ter seu encanto. Poderíamos extravasar a afirmação levando-a 

ao céu das necessidades: educar uma criança é tarefa de uma cidade inteira. Nesse ponto não 

poderíamos nos distinguir mais de Cortella: a escola atravessa tudo, especialmente lá onde as 

famílias não podem ser responsáveis pela continuidade da educação por razões das mais variadas 

                                                
99 Nos perguntamos se haveria maior possibilidade de participação familiar do que mães e pais que assentam com 
as próprias mãos os tijolos de uma escola e reúnem-se com a Secretaria de Educação para reivindicar demandas a 
suas filhas e filhos, como as senhoras bolivianas de La Paz, narrada na coleção Miraflores ou as famílias de 
Caxiuanã.  
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e que passam pela precarização das formas de trabalho, pelo tempo gasto no transporte público, 

pelos preços exorbitantes dos alugueis, pela geopolítica, pelas jornadas insalubres de trabalho, 

pelo neoliberalismo, a concentração acachapante da riqueza nas mãos de uma minúscula 

minoria, para listar apenas alguns fatores. A educação, portanto, não pode ser responsabilidade 

apenas das famílias100, mas deve ser igualmente uma demanda direcionada aos donos dos clubes 

esportivos, das escolas de idiomas, dos programas de intercâmbios, dos educativos dos museus, 

dos cineclubes, das universidades, no limite, de todo o mundo adulto, mesmo daqueles que não 

têm filhos ou os jamais terão101.  

A inversão da fórmula do familiarismo leva à imagem kafkaniana, amedrontadora se a 

tomarmos como literal, pois recusa as filiações familiares como condição de existência para o 

mundo infantil: “é preciso roubar as crianças no berço”. Roubar as crianças no berço é torná-las 

todas órfãs, despatriadas, despatronadas, destronando o mito moderno que as originou no século 

XVII, deixando de ser a existência exclusiva de algumas. Admitiríamos assim que a 

responsabilidade pelo cuidado e vida das crianças, outro dos muitos nomes para isso a que 

chamamos também educação, passa por todos os tecidos sociais e epiteliais, e não apenas pelas 

famílias em maiores ou menores condições materiais e afetivas de serem encarregadas dessa 

missão exigente. Preparar os que já aqui estão, manter o terreno preparado para os que chegam. 

Não é uma promessa de futuro que as crianças necessitam, é a criação de políticas que as 

percebam, no presente, enquanto uma outra existência inteiramente alheia à nossa – e não como 

pequenas e pequenos adultos em formação, o que nos leva ao segundo ponto. 

Aqui, uma leitura apressada trazida por Caxiuanã poderia ser associada à ideia de uma 

educação que se dirige para a busca de uma relação integrada e harmoniosa entre as crianças e 

as “coisas da natureza”, como se estivéssemos diante das teses que Rousseau escreveu em seu 

romance-tratado-pedagógico, por meio do personagem conceitual Emílio, jovem monarca que 

se perde em meio à natureza e nessa “floresta de signos” aprende102. A infância, até aquele 

                                                
100 Ver: Félix Guattari, “Devir criança, malandro, bicha” in: Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. 
São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 64-69: “Deste ponto de vista, o que se passa na escola e na família pode ser 
relacionado. Com efeito, ambos contribuem para esta mesma ‘função de equipamento coletivo’ da força de trabalho, 
modelando e adaptando crianças às relações de poder dominante. Os papéis dos protagonistas tornam-se às vezes 
até mesmo intercambiáveis. Espera-se do professor primário que ele desempenhe uma função parental, enquanto 
que os pais são convidados a serem bons ‘pais de alunos’ ou professores em casa”. 
 
101 Essa é uma das razões pelas quais Paul B. Preciado insiste em seu manifesto contrassexual pela desvinculação 
das crianças dos laços parentais. Cf. Beatriz Preciado, Manifesto contrassexual: práticas subversivas de identidade 
sexual. São Paulo: n-1 edições, 2014. 
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momento da história Ocidental ainda não imaginada como a concebemos, deveria ser observada 

em sua própria singularidade, e não segundo o critério de especificidade que a define em função 

das mesmas normas e sanções da vida adulta. Para Rousseau, é o mundo social que deforma os 

espíritos dos jovens, cabendo à educação, à boa educação, uma maneira de impedi-los de 

transformarem-se em seres adultos imperfeitos. A “espontaneidade do mundo natural”, um 

estar-se em meio às coisas do mundo e com elas aprender, negando o conhecimento proveniente 

do livro – sobretudo na primeira infância – bem como algumas das formas clássicas de ensino; 

são marcas fortes no pensamento ético de Rousseau, segundo o qual quais poderíamos traçar 

diversas linhas com a experiência pedagógica descrita. Contudo, nada nos afasta mais do que 

esta abordagem que faz cindir um corte transversal entre o mundo social e o natural, como se a 

vida social distorcesse a plena harmonia do estar junto entre os demais seres. Nessa abordagem 

rousseauniana, o bom educador e a boa educação, portanto, devem reatar os laços que separaram 

as crianças do mundo natural, restituindo-lhes o encontro de sua própria “selvageria”, de um 

certo “primitivismo”, se quisermos103.  
 

 

 

                                                
102 Ver: Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou da educação. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
103 O artigo de Henri Wallon, de 1928, “La mentalité primitive et celle de l’enfant (d’après un livre récent)” in: 
Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, v. 106, p. 82–105 é exemplar dessa perspectiva. Retirando seu 
nome do conceito de “mentalidade primitiva” desenvolvido pelo antropólogo francês Levy Bruhl, no início do 
século XX, o texto é hábil em projetar essa aproximação do pensamento da infância como um ponto de equivalência 
com os ditos “povos primitivos”. Enquanto o argumento consiste na valorização subjetiva da infância como distinta 
e mais próximo de outras formas de vida, do que propriamente identificando-a como a consciência de um adulto 
em formação, ele acaba também por descrever uma linha que hierarquiza as formas do saber, o que persiste com a 
reiteração de uma mentalidade infantil inferiorizada, ao passo que negativiza a episteme de outros povos. Há nesta 
descrição a marca permanente de um “ainda”, palavra que caracteriza e dá contorno a uma existência como 
predecessora a outra. A respeito disso, Eduardo Viveiros de Castro comenta sobre o projeto de toda uma 
antropologia que tem se esforçado em negar tal análise: “Nosso objetivo político, como antropólogos, era 
estabelecer definitivamente – não o conseguimos; mas acho que um dia vamos chegar lá – que índio não é uma 
questão de cocar de pena, urucum e arco-e-flecha, algo de aparente e evidente nesse sentido estereotipificante, mas 
sim uma questão de ‘estado de espírito’. Um modo de ser e não um modo de parecer. Na verdade, algo mais (ou 
menos) que um modo de ser: a indianidade designava para nós um certo modo de devir, algo essencialmente invisível 
mas nem por isso menos eficaz: um movimento infinitesimal incessante de diferenciação, não um estado massivo 
de ‘diferença’ anteriorizada e estabilizada, isto é, uma identidade. (Um dia seria bom os antropólogos pararem de 
chamar identidade de diferença, e vice-versa). A nossa luta, portanto, era uma luta conceitual: nosso problema era 
fazer com que o ‘ainda’ do juízo de senso comum ‘esse pessoal ainda é índio’ (ou ‘não é mais índio’) não significasse 
um estado transitório ou uma etapa a ser vencida. A ideia, justamente, é a de que os índios ‘ainda’ não tinham sido 
vencidos, nem jamais o seriam. Em suma, a idéia era que ‘índio” não podia ser visto como uma etapa na marcha 
ascensional até o invejável estado de ‘branco’ ou de ‘civilizado’”, ver: Eduardo Viveiros de Castro, “No Brasil todo 
mundo é índio, exceto quem não é” in: Renato Sztutman (Org.), Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: 
Beco do Azougue Editorial, 2007, p. 130-161.   
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[e] 

 

Contra esse discurso, podemos convocar o caosmos de Félix Guattari quando diz que 

“não se trata de proteger artificialmente a criança do mundo exterior”104, mas adicionando que 

tampouco se configura em seu extremo oposto, entregando-a “naturalmente ao mundo 

natural”105. Tanto a perspectiva de ares mais rousseaunianos – a natureza como mestra 

ensinadora e um estar no mundo separado do “mundo social” como compromisso ético – quanto 

a pressuposição antagônica – a artificalização de um espaço concêntrico, isolado e pleno, 

impenetrável – tratariam de eliminar as possibilidades de interação entre as crianças e o cosmos, 

com toda a maquinaria que envolve sua rede de fluxos semióticos, signos, discursos, 

instrumentos e seres que compõem as tantas terras do mundo.  

Por tais razões, optamos por invocar a educação a partir do encontro entre múltiplos – 

somos todos grupelhos! – e que envolve a partilha de saberes comuns e específicos. Sua forma 

compreende uma força transindividual, uma vez que não se trata de dirigi-la pelos interesses 

neoliberais de sucesso e desenvolvimento pessoal, tal qual vem pregando Cortella; mas sim a 

uma heterogeneidade de elementos, organismos, naturezas e, sobretudo, uma aposta radical na 

dimensão ética, política e estética ligadas ao conhecimento como gesto de criação. Em vez de 

isolar, diríamos, recuperando a formulação de Cezar Migliorin, é preciso dirigir-se a caminho 

                                                
104 Félix Guattari, “As creches e a iniciação” in: Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: 
Brasiliense, 1985, p. 50-55: “não se trata de proteger artificialmente a criança do mundo exterior, de criar para ela 
um universo artificial, ao abrigo da realidade social. Ao contrário, deve-se ajudá-la a fazer frente a ela; a criança 
deve aprender o que é a sociedade, o que são seus instrumentos. Mas isso não deveria efetuar-se em detrimento de 
suas próprias capacidades de expressão”. 
 
105 A formulação que Eduardo Viveiros de Castro propõe a partir do perspectivismo ameríndio é considerar que o 
próprio conceito de natural deriva da invenção da cultura. Dito de outra maneira, o que Rousseau chama de 
natureza nada mais é do que o modo como os povos da Europa definiram, no bojo das ideias iluministas e seu 
projeto moderno, algo que distinguiria o mundo dos contratos sociais daquele outro, o dito mundo natural. O 
perspectivo ameríndio, ao contrário, procura descrever a existência de múltiplas naturezas – em oposição ao 
multiculturalismo – admitindo que há uma agência humana em todos os seres e que tal agência não seria 
exclusividade desta espécie que somos: “considerar que os humanos são animais não nos leva necessariamente a 
tratar seu vizinho ou colega como trataríamos um boi, um badejo, um urubu, um jacaré. Do mesmo modo, achar 
que as onças são gente não significa que se um índio encontra uma onça no mato ele vai necessariamente tratá-la 
como ele trata seu cunhado humano. Tudo depende de como a onça o trate… E o cunhado…”, p. XX. Não se 
trata, tampouco, de um antropomorfismo animal, mas de uma perspectiva radical em que o humano perde a 
centralidade que vem justificando as teorias evolucionistas baseadas na reprodução e na linearidade histórica de 
uma permanente atualização e sofisticação das espécies em direção à “perfeição”, como a melhor forma de vida 
“adaptada” ao planeta. Citando ainda Viveiros de Castro, é deixarmo-nos aceitar nossa oncidade. Cf. Eduardo 
Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem: e outros ensaios de antropologia, São Paulo: Cosac Naify, 
2011.  
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de uma pedagogia do mafuá106: uma pedagogia, neste caso, não pensada como uma “forma de 

ensino, mas como uma relação entre múltiplos atores em que a constituição de sujeitos e 

comunidades está em questão”107. O mafuá, esse gesto que envolve ação, montagem, encontro 

e festa, possibilitando que agenciamentos humanos, não-humanos, simbólicos, sociais e 

cósmicos sejam instaurados108, encontrava em Caxiuanã um terreno fértil para sua produção. 

Lá, torna-se possível a circulação entre o grupo de conhecimentos e capacidades especializadas 

que pertenciam singularmente às crianças e aos que vivem em São Sebastião, como os saberes 

que distinguem as árvores frutíferas daquelas com frutas venenosas109, a relação com os animais 

e plantas e de como manejá-los, a lida com a mata e o rio e também; e, concomitantemente, 

nosso saber técnico, mas não por isso mais especializado do que o deles, agregando nosso 

conhecimento sobre o sistema de planos, a historiografia do cinema, suas estruturas formais, 

nossas noções aprimoradas de montagem e mise-en-scène, em suma, nosso saber moderno em 

fricção com outras forças. O cinema precipitava como uma forma de atenção, observação e 

escuta de um cotidiano vivenciado por eles, no qual as práticas corriqueiras viam-se agora como 

que intensificadas, ganhando outras intensidades de experimentação. Para algo se efetivar, no 

entanto, era necessário que o conhecimento entre as partes tracejasse uma linha comum. Uma 

linha frágil, certamente, a um passo da dissolução e reconstrução a cada novo intervalo, novo 

desafio, novas imagens. 

Se a habitual cena da ficção artístico-industrial no cinema precisa isolar as ruas, pedir 

silêncio, ordenar e posicionar todas e todos em suas devidas funções; ali, em Caxiuanã, era o 

cinema que precisava pedir licença e correr atrás do mundo, lidar com a desordem existente. A 

                                                
 
106 Cezar Migliorin, Inevitavelmente cinema, p. 190: “A cada momento que o conhecimento é privatizado, 
separado da comunidade como um todo, esvaziamos o caráter social da educação e do saber para transformar o que 
é coletivo em histórias de sucesso pessoal”. 
 
107 A respeito da pedagogia do mafuá, ver: Cezar Migliorin, Inevitavelmente cinema, p. 179-201.  
 
108 Cf. ibid., p. 195. 
 
109 A variedade de frutas é tão extravantemente enorme, em comparação às baias dos supermercados Mundial, Pão 
de Açúcar ou mesmo as feiras na Glória ou uma ida ao Ceasa, que peço para um grupo de meninas que escrevam 
em meu caderno os nomes daquelas existentes somente na comunidade de São Sebastião: castanha, açaí, goiaba, 
bacaba, cupú, uxí, marir, graviola, ameixa, abacaxi, cacau, taperebá, banana, mamão, laranja, tangerina, piquiá, 
coco, pupunha, ingá, biribá, miriti, caraná, muruci, anajá, tucumã; foram apenas algumas das que elas conseguiram 
rememorar naquele dia. O que nos leva a confirmar a hipótese de que a indústria de suco de caixinha e refrigerantes 
é muito efetiva no monopólio gustativo – a representação invade o âmago dos nossos corpos, passando pelas papilas 
gustativas e modelando nossos paladares.   
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bacaba colhida para uma cena foi usada mais tarde para o lanche, a madeira cortada viraria novas 

carteiras para a escola. Desta maneira, o cinema entrava em relação com a ideia de uma vida 

imanente, constituída por fluxos de colaboração e trocas coletivas em todas as esferas no tocante 

à comunidade de São Sebastião, exigindo que as crianças estivessem incluídas dentre as demais 

atividades, habitualmente isoladas no mundo adulto. A grande maioria delas sabe caçar, pescar, 

sobe nas árvores para apanhar o açaí e isso se mistura com jogos e brincadeiras que remetem ao 

seu estar no mundo na floresta, em meio ao que a floresta propicia também em sua dimensão 

simbólica. Quer dizer, não se trata de insinuar que as crianças deveriam trabalhar, tal qual seus 

pais e suas mães; trata-se de assumir que sua presença como corpo físico e subjetividade está 

implicada em todas as coisas – e não apenas no domínio outrora reservado ao que deve ser, por 

direito essencial infantilizado, das crianças. Por um lado, a especificidade da vida ribeirinha 

exige da escola uma compreensão mais global dos processos de aprendizado. Por outro, o 

isolamento de certas práticas da juventude fora dali não são alheias aos jovens em suas maneiras 

de expressão e suas invenções nos modos de falar, vestir, dançar, experimentar o corpo e a 

sexualidade – cabelos descoloridos, bermudas de surfista, chinelos emborrachados, smartphones 

e variados bens de consumo globalizado se misturam ao rio, à caça, à pesca, aos ritos da infância 

e às exigências do mundo adulto de um povo das águas, como se autodenominam. Nesse 

sentido, os tempos da floresta não estão menos emaranhados aos fluxos capitalísticos do que os 

nossos próprios, no tecido urbano.  

O desafio epistemológico e metodológico em Caxiuanã contém dois movimentos que 

pertencem à mesma operação no interior de uma pedagogia das imagens. O primeiro deles é 

distribuir a multiplicidade e as formas heterogêneas, conjurando espaços de liberdade que 

possam compor novos agenciamentos coletivos, visando horizontes de liberdade, invenção e 

furtando-se aos imperativos que fundam e determinam a vida dos seres. Fazer funcionar o 

mafuá, no cinema, demanda toda uma nova abordagem com a própria história do cinema e a 

comunidade de olhares. O mafuá, também, prescinde de um princípio ético que o antecede, 

sem o qual sua própria forma de funcionamento é desmontada, desfazendo a bagunça, 

sobrecodificado pelos múltiplos determinadores que derivam da racionalidade técnica 

instrumental, heterociscapitalística e atualiza representações, folclores, discursos, estabilizando 

tudo o que o próprio mafuá, potencialmente, permite alterar. Alguém chega e acende a luz, a 

festa acabou. O que os mandamentos do mundo fazem é impedir que o mafuá se desevolva num 

terreno de conexões imprevistas, de agenciamentos coletivos e de invenções de outros mundos. 
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As tais combinações frescas de que fala Whitehead são tomadas como uma imagem que 

organiza conceitualmente o mafuá de Migliorin, acrescentando-o do caldo antropofágico, da 

bagunça e das forças do intempestivo e do caos. Mas o mafuá, para funcionar, precisa de 

acoplamentos instáveis e permutáveis.  

Como o devir-infância, com toda sua imprevisibilidade, com tudo aquilo que faz rachar 

a linguagem e o pensamento, se atualiza no acoplamento entre os corpos infantis, seus 

equipamentos ópticos e motores e as máquinas de filmar? Talvez precisemos retornar ao que 

outras e outros escreveram encontrando ali os fundamentos que organizaram as lógicas da 

representação da infância e as consequências que tiraram sobre o modo como a produção 

subjetiva infantil afeta a própria produção da imagem cinemaográfica. Recolocar o problema 

encarando o modo como são incorporados os silêncios tortos, vacilos, sua imprudência, seus 

gritos, seus corpos ágeis, as respostas que desmobilizam idiomas inteiros. Será preciso, então, 

reposicionar o pequeno Ernesto e se perguntar: o que acontece quando a criança, na altura do 

seu próprio tamanho, se acopla à câmera e faz ver o mundo pelo cinema?   

Se, por um lado, muito tem sido produzido sobre essa relação entre o cinema e a 

educação, parece ainda ser pouco o que se escreveu sobre as crianças produzindo imagens, sobre 

a relação de seus corpos menores com a câmera, o que implica todo um outro engajamento ético, 

uma outra prática com a tecnologia, desde o peso do aparato inversamente proporcional aos 

corpos infantis, quanto à inscrição da imagem no mundo a partir de outra forma de 

experimentar os tempos, os cromatismos, as dimensões, as luzes, as sombras. É desse modo que 

a dimensão ética atravessa toda a produção de imagens da infância: fazer a língua do cinema 

tremer nas mãos pequenas que não têm a “competência técnica” construída pelos adultos, 

girando-a sem respeitar as lógicas do enquadramento, e repousando-a, imprevisivelmente, sobre 

uma formiga que caminha, sobre uma fagulha que desperta atenção e contém assim o 

movimento de todo o cosmos num segundo. Talvez tenhamos que olhar para o modo como as 

crianças produzem o mundo com a câmera, como experimentam o espaço com seus corpos e 

ritmos inconsequentes, singularmente, com o cuidado de não produzirmos com isso também 

quaquer forma de essencialização do olhar. Traçar na imagem, traçar, com a câmera, os modos 

de estar em circulação no espaço que não traduzem nem se tornam significantes, que se mantêm 

irredutíveis às gramáticas do cinema. Se a linguagem estrutura, como conceber então essas 

imagens produzidas pelas crianças sem que isso se reverta como um processo de “alfabetização” 

do olhar para uma dimensão produtiva no campo das imagens e da subjetividade? Como lidar 
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com tal dimensão aberrante que não se atualiza numa “forma” de um cinema infantil, mas justo 

no lugar em que as formas de olhar estão o tempo todo inventando novas respostas ao que parece 

já estar sempre dado? 

Uma ética da imagem na educação, ética sem fundamento, que prescinde de uma 

deontologia ou se apresenta por tratados, que jamais fornecerá às crianças as ferramentas para 

que melhorem o mundo. Uma ética da imagem que está na carne da infância, agenciando os 

corpos mínimos, seus gestos, línguas, pausas, explosões, crises e, igualmente, o cinema como 

essa máquina de fazer ver própria à epistemologia que a concebeu como tal. As formas de ver 

do mundo das crianças foram emprestadas, traduzidas pelo mundo adulto para nos dar filmes 

extremos, que com frequência impuseram ao cinema seus próprios limites rompendo com 

diversos paradigmas. Flmes que foram importantes para entendermos os limites de nós mesmos, 

nossa inaptidão com o imprevisível, os desejos de institucionalização de tudo, o amor pelas 

estruturas. Talvez seja a hora das crianças assumirem mais o controle dessas máquinas. 
 

[e] 

 

Nos dias que antecederam nossa chegada à São Sebastião, ainda no curso do rio, li o 

roteiro que seria filmado nos dias seguintes. Misto de ficção e documentário, o texto foi 

elaborado colaborativamente entre os estudantes e Luis Adriano nos meses anteriores à nossa 

visita. Em seu enredo, o roteiro relacionava aspectos da vida cotidiana da comunidade a uma 

narrativa de ares aventurescos: um grupo de jovens que se banha no igarapé descobre a presença 

de madeireiros e recorrem à emanação de seres da floresta para combatê-los: Matinta Pereira, a 

Iara, a Cobra Grande, dentre outros. Por um lado, a dimensão cosmológica desses povos que se 

autointitulam “das águas”, com seus saberes e rituais, parecia presentificar-se no roteiro; por 

outro, a forma como o roteiro se constituía, associava e sobrescrevia essa cosmopolítica a um 

regime folclorizado espetaculatizante. A própria distinção entre saberes locais e a ciência régia 

permitiu que a racionalidade moderna se sobrepusesse a outras “florestas de signos”, 

determinando as condições de possibilidade sob as quais muitas das outras formas de viver, 

pensar e sentir fossem sendo permanentemente alocadas e inscritas. Desse modo, os 

conhecimentos locais e toda a cosmopolítica de determinados povos, poderia manter sua 

existência de maneira plena, sem jamais ameaçar a hegemonia de um pensamento que a desloca 

de seu centro de elaboração – discursiva, corpórea, física – para colocá-la segundo a classificação 
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própria ao regime folclorizante110: isolando-as à vácuo, inoculado-as pelo veneno imperativo da 

razão dominante que inscrevem um solo que absolutiza as condições para todo e qualquer 

pensável. É similar a dizer que o universo é medido por uma mesma empresa que criou não 

apenas a régua, mas os sistemas escalares, as óticas retinianas, os Estados-Nações, os livros de 

história e os abecedários. As críticas às teorias evolucionistas sociais e ao paradigma 

desenvolvimentista moderno postulou teologias de dominação que persistem em sua 

hipervalorização diante de comunidades como Caxiuanã.  

Por conta de tudo isso, parecia-nos importante manter-nos num terreno livre das 

práticas de condescendência paternalista que aram o solo perverso mesmo quando o essencialismo 

exotizante ganha contornos explícitos e impede que a produção de clichês, estereótipos e muitas 

manifestações de preconceitos – incorporados em narrativas e trabalhos audiovisuais – saiam 

incólumes, sem qualquer reflexão crítica. Foi movido por essas questões que, meses depois da 

visita à São Sebastião, já durante o estágio-sanduíche em Paris, nas salas excessivamente 

confortáveis da Bibliothèque Nationale de France, assisti finalmente ao curta Olhos da Floresta111, 

resultado da semana de formação audiovisual que acompanhei. Guardava, claro, uma memória 

da experiência no corpo. O calor da floresta e das águas, a energia contagiante das crianças e a 

intensidade do rio me afetavam em meio ao frio do início de inverno francês, enquanto assistia 

ao curta. 

Durante a exibição, lembrei-de uma cena que vivi durante as filmagens em Caxiuanã e 

que a todo tempo, meio obcecadamente, procurei encontrar. Diante da resolução de uma 

situação difícil de ser filmada pela ausência de recuo na mata, um dos meninos propõe a Luiz 

Adriano uma solução que jamais poderia ser tomada por um de nós, cineastas especializados, 

sem nossos meios técnicos para tal: o garoto sobe quinze metros com a câmera em punho, gesto 

que faz semanalmente para colher a bacaba para o almoço, e se converte num corpo-grua 

executando o plano com primor. No dia, imediatamente, tive a percepção de que ali estava 

                                                
110 Num brilhante artigo escrito no final dos anos 1980, Donna Harraway argumenta sobre como os 
“conhecimentos locais também tem de estar em tensão com as estruturações produtivas que obrigam traduções e 
trocas desiguais – materiais e semióticas – no interior das redes de conhecimento e poder (...) Tecnologias são 
práticas habilidosas. Como ver? De onde ver? Quais os limites da visão? Ver para quê? Ver com quem? Quem deve 
ter mais do que um ponto de vista? Nos olhos de quem se joga areia? Quem usa viseiras? Quem interpreta o campo 
visual? Qual outro poder sensorial desejamos cultivar, além da visão? O discurso moral e político deveria ser o 
paradigma do discurso racional nas imagens e tecnologias da visão”, Donna Haraway, Saberes localizados: a questão 
da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial, Cadernos Pagu, v. 5, p. 7–41, 2009.  
 
 
111 Ver no site: [coleções] > [caxiuanã, infância do mafuá]. 
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diante de uma espécie de acontecimento pedagógico, algo que me fazia pensar 

retrospectivamente nas teorias sobre aprendizado e que me despertava para a dimensão 

efetivamente criadora do cinema, em seu regime maquínico. Lembro de ter pensado que o que 

acabara de se produzir diante dos nossos olhos era um mafuá, acontecimento que implica 

igualmente as formas de ver e aprender como gestos indissociáveis e que não preexistem ao 

brotar dos eventos, se inventam na companhia deles. Pensei no texto de Virgínia Kastrup e, 

semelhantemente ao menino que aprende música agenciando-se com a flauta; ali, naquele pé 

de bacaba, via um menino acoplado à máquina-cinema. Na época ainda não conhecia o termo 

de Deligny que me acompanharia naquela mesma biblioteca pelos mesmes decorrentes, mas era 

certo de que o garoto estava camerando a floresta de uma forma completamente singular, 

agenciando seu corpo e tudo o que ele sabe ao aparato técnico.   

Confesso ter assistido a Olhos da Floresta com a memória desse pequeno acontecimento 

pedagógico. Porém, subjugado pelo domínio da representação, atendendo às suas exigências 

formais e narrativas; o filme acabara por despotencializar a experiência do processo, apagando 

em sua inscrição os vestígios do mafuá, estabilizando-o segundo a forma cinema: romance, 

campo/contra-campo, realismo-naturalismo, as crianças ocupando o lugar de modelos que 

remetem a um imaginário audiovisual dos mais pasteurizados. Com pouca margem para a 

invenção, o mafuá foi sufocado pela forma fílmica na aderência ao seu regime modelar, 

confundindo-se a tal ponto que as imagens não podem mais serem vistas senão a partir do 

mesmo sistema de reconhecimento que lhe julga e atribui valor. Se a experiência em Caxiuanã 

nos deu uma forte pista sobre como instaurar processos e tentativas com o cinema; inversamente, 

nos deu uma dura lição: o cinema, também, precisaria ser enfrentado frontalmente, com o risco 

permanente da captura e da sobredeterminação.  
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A  mu lt idão é um monst ro ,  
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“Você só tem essa?”, pergunta-me Fátima112 segurando o meu antebraço enquanto tenta 

compreender a frase que compõe a ilustração feita por Simone Barreto, artista cearense, e 

tatuada na minha pele. Responderei àquela mesma pergunta mais umas oito ou dez vezes, 

repetindo a cada uma delas o gesto de esticar os braços para tornar mais visíveis os traços dos 

desenhos que levo comigo ou pelo botão aberto da camisa, de onde é possível ver os contornos 

de uma gata preta. Depois é a minha vez de questionar Fátima a respeito de suas tatuagens e 

significados. Para elas, as tatuagens precisam ter alguma mensagem oculta além do que 

meramente representam como formas, remetendo a algo de afetivamente valioso para quem as 

portam. Ela me mostra vários pequenos rabiscos em seu corpo, todos recém-feitos e ainda por 

acabar. A tatuagem é o elo que nos une neste encontro inicial na escola Carlos Alberto 

Gonçalves de Almeida, anexo do CASE Santa Luzia, uma escola para meninas com até 21 anos 

que estão em alguma situação de conflito com a lei, na periferia de Recife. 

A escola está situada no mesmo bairro e a poucos metros do centro socioeducativo113, 

como são chamados tais espaços no Brasil – nome mais “adequado” para a antiga e falida forma 

                                                
112 Os nomes citados são ficcionais para preservar a identidade das estudantes. 
 
113 Segundo o texto “Atendimento Socioeducativo” do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
as medidas socioeducativas são entendidas segundo a concepção que: “O Sistema de Justiça da Infância e da 
Juventude possui características distintas da Justiça para adultos: implica no julgamento adequado das causas do 
ato infracional e na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) introduziu uma legislação processual especializada no âmbito da Justiça da Infância e Juventude (art. 152 
do ECA), a partir da prática de um ato infracional e da exigência de subordinação à medida socioeducativa prevista 
em lei. Isto impõe o reconhecimento da existência de um sistema de responsabilização e a necessidade da promoção 
socioeducativa do adolescente envolvido na prática de ato infracional, abrangendo variados aspectos da vida social, 
com o propósito de dotá-lo de mecanismos psicossociais que permitam o enfrentamento dos desafios do seu 
cotidiano pessoal. As medidas socioeducativas não visam somente à responsabilização do adolescente, também são 
definidas, no seu conteúdo, como proteção integral, a fim de garantir a sua integridade e desenvolvimento 
psicossocial. Os dispositivos legais do ECA têm como objetivo materializar os princípios do respeito à condição 
peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento e da prioridade absoluta. Essa prioridade deve ter em 
consideração a constante transformação de seus múltiplos aspectos: físico, mental, moral, espiritual e social”. 
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dos presídios (o nome muda, mantém-se a configuração estética disciplinar). As meninas 

deixam o Santa Luzia diariamente para um período de aulas na escola, nos turnos da manhã ou 

tarde. Aqui, elas podem prosseguir com os estudos que iniciaram antes mesmo de serem presas, 

apesar de muitas revelarem que já não estavam na escola quando foram indiciadas. O pequeno 

trecho entre a prisão e a escola é feito num carro sem identificação. As meninas são levadas por 

um motorista e um agente socioeducativo. No banco de trás vão quatro, cinco, às vezes, seis 

jovens, numa só leva. É possível ouvi-las de qualquer parte do quarteirão, imagino. Elas descem 

do veículo gritando, correndo, dançando, se estapeando, fazendo pequenos redemoinhos com 

os corpos energizados que precisam extravasar após os longos períodos de reclusão forçada. 

Corpos indóceis que se movimentam incontidamente pelo espaço, fazendo vibrar o ar por onde 

passam. Após atravessarem um segundo portão de ferro grosso que dá acesso à entrada da casa, 

fechado por um enorme cadeado, elas estão “livres”. Com exceção das portas da cozinha e a sala 

dos professores que permanecem trancadas, em todos os outros cômodos as meninas têm a 

liberdade de andar, entrar e sair abertamente, sem restrições.  

Nos quinze minutos iniciais do encontro vou entendendo como me portar nesse espaço 

escolar tão singular. As meninas me tocam e vasculham meu corpo por todos os lados com um 

interesse vivaz. Perguntam de onde vim, onde moro, o que faço, como é o Rio, se a praia é 

bonita, se é mutcho caro morar lá, se gosto de rock’n roll, se sou casado, se tenho filhos, se ouço 

rap. Mal tenho tempo de responder e logo sou abarrotado por outras novas questões. Minhas 

falas são cortadas por cascatas de perguntas. Interessa efetivamente muito pouco do que digo e 

mais elo temporário que se constitui entre nós. Meu sotaque interiorano, com os “erres” 

acentuados, logo vira motivo para chacotas.  

Uma das estudantes na sala carrega consigo um bebê de pouco mais de seis meses, que 

vai passando de mãos em mãos durante todo o período da aula. No CASE elas cumprem penas 

variadas. Olhando seus rostos fico imaginando o que poderiam ter feito para estarem ali. Olhar 

que se escancara e não disfarça a surpresa enquanto converso com Alessandra, a mãe do bebê, 

que me conta que matou com três facadas o ex-marido, pai dos três filhos, quando tinha apenas 

17 anos – após ser vítima de agressões reincidentes. Agora, Alessandra está com 20 anos e 

aguarda um relatório de comportamento que sairá nos próximos dias e lhe dirá se ela permanece 

no CASE até novembro ou se já estará livre para retornar ao mundão.  

                                                
Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/atendimento-
socioeducativo>. Acesso em: 27 de jan. de 2019.  
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Mundão é como elas se referem ao lado de fora do presídio. O mundão é o lugar de tensão 

e risco. Do conflito, do dissenso. Dos baculejos, dos trampos, das tretas, mas também da 

diversão, dos amigos, das farras, do sexo, da chapação na madrugada. O mundão é um montão 

coisa. Da “tentação” em permanecer “correto” e se ter uma “vida livre” da “dívida legal” (um 

termo que se parece vago e sem sentido para a maioria), alguma busca por qualquer tipo de 

estabilidade em conformidade com o mundo moral e as contingências do real, do desejo e o 

devir-mundão. Contudo, se por um lado os centros socioeducativos ainda parecem buscar algum 

tipo de atitude reformadora; por outro, essas não implicam no apagamento das experiências 

vividas e construídas, e nem garantem uma transformação dos modos de representação 

direcionados aos jovens egressos desse sistema. O conflito social que encaram diz respeito a que 

tipos de enquadramentos eles estão sujeitos na constituição do tecido social, sob quais forças 

suas vidas estão sendo esmagadas. O mundão é de onde elas vieram e para onde partirão quando 

cumprirem a sentença ou completarem 21 anos – o que vier antes. Ao sair, as meninas retornam 

à “vida social” sem manchas institucionais desse passado em seus currículos ou fichas criminais, 

embora a herança socioafetiva seja indelével, especulo a partir do que me contam. 

Neste momento, o CASE comporta 39 estudantes. Por alguma razão, nem todas vêm à 

escola. Pergunto o por quê, mas ninguém sabe me precisar. No turno da manhã trabalhamos 

com um grupo de no máximo 12 jovens. Muitas ficam de “tranca”, a punição para algum tipo 

de infração. A tranca é um período de reclusão completo, sem direito às atividades educativas e 

técnicas-profissionalizantes que as meninas podem realizar no tempo de internação. Como 

muitas são usuárias de drogas, algumas viciadas, acontece de vez ou outra conseguirem comprar 

as drogas quando estão fora do presídio, nas proximidades dos cursos de manicure ou 

informática que fazem em outros espaços da cidade. Ao serem pegas consumindo as drogas elas 

são encaminhadas imediatamente à tranca. Não há qualquer tipo de acompanhamento 

psicossocial no que concerne ao uso de entorpecentes: é uma questão de polícia – e pouco parece 

ser feito no sentido de entendê-la como um problema de saúde e cuidado.  

É impossível decifrar as idades das garotas, embora seja nítido que a maior parte delas 

não deva ter mais de 16 anos. Durante a aula elas são obrigadas a vestir a farda escolar, apesar 

do ato de por e tirar o uniforme se repetir insistentemente ao longo de todo o tempo em que 

estamos juntos na escola. Por baixo da camiseta que lhes confere um ar mais infantil elas vestem 
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tops curtos que deixam à mostra os corpos, cheios de tatuagens e rabiscos de caneta. Algumas 

vestem calças de ginástica; outras, bermudões típicos dos skatistas e rappers. Há uma tensão 

sexual presente nos corpos que se explicita o tempo inteiro. Necessidade de toque e contato 

físico, seja através da violência, com murros, pontapés, empurrões e arranhões, seja manifestado 

em carícias, abraços, beijos. Elas sentam no colo uma das outras, se amontoam pelo chão, trocam 

códigos visuais e orais que desconhecemos, cheios de malícia. Há um paradoxo entre esse 

despertar prematuro de uma sexualidade que se expõe epidermicamente, com intensidade, e 

uma fragilidade emocional gigantesca. Entre uma fala e outra são ora muito infantilizadas, 

muito “menininhas”; ora mulheres vividas, com relatos amargos ou críticas contundentes e 

perspicazes ao mundo em que vivemos. O corpo é uma potência que lhes serve como ferramenta 

para se impor diante das outras (sexualmente, inclusive), dos agentes e dos professores e 

professoras – que tentam inutilmente exigir que elas permaneçam vestidas com o uniforme 

escolar homogeneizador. 
 

[e] 

 

Venho como pesquisador para um trabalho de campo que consiste na observação da 

oficina, coletas de dados e conversas. Nos dias em que permaneço no CASE acompanho o 

desenvolvimento de uma ação que culminará na produção de um filme-carta, realizado por dois 

instrutores – Caio Salles e Anna Andrade114. A proposta é assistir diariamente a algumas 

imagens, ouvir sons, conversar sobre o que é ouvido e visto e realizar exercícios práticos.  

Uma singularidade da Santa Luzia é o fato de que não há ação coercitiva para obrigá-las 

a estar na sala de aula. O que, por um lado, cria uma cena na qual as meninas só estão presentes 

por sentirem vontade de estar, princípio democrático de uma educação libertadora; por outro, 

faz com que a atenção e o silêncio sejam coisa rara. Para iniciar as atividades são necessários às 

vezes dez, quinze minutos. E a atenção é facilmente interrompida quando alguma delas 

simplesmente se levanta e sai para beber água ou decide dançar por dez segundos, tomando os 

olhares de todas as outras. Se numa sala de aula tradicional o silêncio se garante pelo exercício 

                                                
114 Cartas ao Mundão foi um dos 25 projetos selecionados pelo segundo edital público do Inventar com a Diferença, 
em 2016. De acordo com projeto enviado, a ação definia-se assim: “o projeto contempla seis Unidades 
Socioeducativas da Região Metropolitana do Recife, e acontece em quatro etapas, entre novembro de 2016 e julho 
de 2017”. Disponível em: <https://www.facebook.com/cartasaomundao>. Acesso em: 13 de set. de 2018.  
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da autoridade e da violência, aqui ele precisa ser conquistado, precisa partir das meninas mesmo 

– o que por vezes não acontece, uma vez que elas preferem os gritos aos sussuros.  

Nos dias em que permaneço junto delas faço algumas dezenas de fotos. Basta que uma 

das garotas me veja com o celular em punho para solicitar: “Tio, faz um retrato?” Poses, carões, 

marras. Enquanto a professora cuida de outro grupo que realiza um exercício, cinco delas vem 

até mim, tiram as fardas mostrando os corpos nos tops apertados e pedem pra que eu as retrate. 

Faço um ensaio de cliques que as deixam com ares de manas do rap, como Flora e Karol. 

Consigo tirar umas seis fotos até que a professora nos descubra solicitando que todas ponham 

as fardas novamente, com um ar repreensivo para mim, principalmente. Assentimos e trocamos 

olhares de cumplicidade – mas não deleto as fotos já realizadas.  

Estar representada na imagem, poder se ver ali, é algo que produz um engajamento 

imediato. Durante a exibição dos Minuto Lumière115 que fizemos com todas elas (idêntico ao 

exercício de Miraflores), os momentos mais arrebatadores foram justo aqueles em que de alguma 

maneira elas participavam da construção da cena. Num dos exercícios, fugindo à regra do uso 

de som, uma das garotas para diante da câmera e “dá a letra” fazendo uma rima improvisada 

arrebatadora. As colegas vão ao delírio, aos berros. Nós também, contagiados pela explosão 

alegre das meninas. 
 

[e] 

 

O Estado de Exceção segundo o qual vive o país, e em especial os jovens nesses centros 

de reinserção social, parece ser fundante se quisermos lidar com as imagens produzidas nessas 

escolas-prisões116. Gostaria assim de pensar inicialmente essa conjuntura na perspectiva do que 

escreveu Judith Butler117, assumindo que essas jovens compõem a parcela daquelas cujas vidas 

não podem ser enlutadas. Quer dizer, essa população, majoritariamente negra, proveniente das 

nossas periferias menos assistidas, as mais vulnerabilizadas em termos de saúde, segurança 

                                                
115 Ver no site: [coleções] > [santa luzia, cartas ao mundão] 
 
116 Poucos meses antes da minha visita ao CASE Santa Luzia, em fevereiro de 2017, recebemos uma série de 
notícias que destacam novamente o desastre da situação prisional brasileira e revelam o abismo em que se encontra 
o projeto educador do país. Desta vez, jovens que cumprem medidas socioeducativas em outros Centros de 
Atendimento de Pernambuco lideraram rebeliões e fugas em massa. Em duas destas unidades o desfecho foi 
novamente trágico, com a morte de dois meninos de 17 anos de maneira brutal. 
 
117 Cf. Judith Butler, Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?, 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2016. 
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pública, transporte, educação, moradia, lazer, compreende a nossa camada de habitantes cujas 

mortes não podem ser veladas, por não serem entendidas como vidas mesmo, enquanto vivas.  

Ainda com Butler, podemos dizer que essa população é enquadrada pelos poderes que 

as identificam como aquelas e aqueles para quem viver é algo de não muito valioso. Esse 

enquadramento, cremos, é a um só tempo ético, político e estético. Ele vincula uma cor da pele 

e um modo de se vestir e falar, uma geolocalização e todo um ethos, a determinada seção da 

população, indistintamente. Com frequência assistimos na mídia e no mundo do 

entretenimento imagens desses jovens com o rosto coberto por máscaras produzidas em 

programas como o Photoshop. Tal medida protecionista118 acaba se confundindo com uma 

forma de enquadrar e criminalizar por meio da imagem, historicamente. Com Gilles Deleuze e 

Félix Guattari aprendemos que “o rosto é uma política” e que determinados agenciamentos do 

poder operam na produção de rostos, atuam por movimentos de “rostificação”. Rostificação não 

apenas da cara, cabeça, face – rostificação de corpos e estruturas sociais inteiras. A rostificação 

é o que permite que a técnica de edição de imagem nesses jovens se detenha tão-somente nas 

linhas definidoras da face, descobrindo as outras partes (braços, pernas, costas, pés), mesmo 

quando esses membros possuem marcas distintivas e singularizantes, tais como vimos em 

relação às tatuagens, bermudões ou escritos. Duplo-movimento, pois é o mesmo blur que os 

despe de suas marcas pessoais identificadoras conforme a máquina-institucional – olhos, bocas, 

orelhas, narizes, cicatrizes, etc. – que irá projetar um outro rosto reterritorializado – o rosto do 

bandido. É justo por reconhecer que o rosto é uma política que os poderes rapidamente o cobrem 

e assim o investem de um outro rosto que recobre toda a subjetividade dos estudantes. Não 

somente porque inibe a exibição individual de seus rostos, mas porque os associam 

integralmente a outro rosto universal, o rosto do blur-bandido indistinto, pixelizado, integrado 

à máquina-carcerária e ao biopoder. Mesmo sem se mostrar, portanto, há um rosto que os 

antecede, os reveste com sua “máscara negra” e determina as formas de circulação de suas 

imagens no mundo. 

                                                
118 Segundo o Artigo 17 da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA): “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais”. O direito à imagem também aparece no mesmo texto no capítulo II, “Das 
medidas específicas de proteção”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso 
em: 13 de mai. de 2018.    
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Se o blur e a produção do rosto estudante-bandido nos coloca diante de uma clara 

operação estética e política no campo das imagens, uma pergunta basilar em torno de uma 

discussão sobre a ética das imagens em relação à representação desses jovens talvez seja: em que 

medida pode uma imagem desgarrar-se de um enquadramento, cujos limites são definidos por 

um atravessamento de forças e poderes que vão da polícia às estratégias de filmagem, para uma 

espécie de implosão que suspenda toda sua potência de assujeitamento? Ou, em outras palavras, 

como as imagens podem devolver aos jovens seu direito a experimentar o tempo e o espaço 

coletivamente, bem como os possíveis da vida? Podem as imagens rachar esse rosto bandido, 

abrindo-se a todo o corpo, em um corpo não-esquadrinhado?  
 

[e] 

 

No Espírito Santo, outro estado brasileiro atravessado por constantes ondas de violência 

urbana, o educador Marcos Valério atua com um grupo de jovens em um centro socioeducativo. 

Nesse cotidiano, Marcos identifica a violência não apenas no quadro criminal, mas como “uma 

vivência, uma circunstância, uma cultura, um valor de vida e um afeto, uma afetação. A violência 

é um código de relação”. Esses jovens crescem, portanto, envolvidos sob um regime de violência 

permanente, cuja face é ambivalente. De um lado, ela é associada a um comportamento 

desviante, daqueles que não seguem as normas e boas condutas sociais e se veem em conflito 

(ou desvio) com a lei. É a violência afirmativa, de ação imediata no mundo, no convívio com o 

tráfico, as armas, o sistema judiciário-penal, a força policial, não deixando de criar circuitos de 

participação e empoderamento. Por outro, a violência negativiza as formas de vida assujeitando 

os indivíduos cotidianamente nas periferias – ausência de saneamento, hipertrofia do transporte 

público, escassez de vagas nas escolas, péssimas condições de ensino, trabalhos insalubres e 

contínua perdas dos direitos trabalhistas, dentre outros fatores. Nesse quadro, há uma 

distribuição radicalmente desigual da violência sobre tais vidas, justo aquelas que se verão 

enquadradas pelos mesmos poderes que a modulam, conforme vimos.  

Não é à toa, portanto, o desejo de estar na imagem que as meninas do CASE 

manifestam. Como a proposta dos socioeducativos visa a uma ressocialização, é importante que 

não haja registros em autos (imagéticos, principalmente) que comprovem a vinculação dessas 

meninas ao ambiente prisional – e, logo, ao mundo do crime. A forma de registrá-las 

habitualmente, portanto, é cobrindo seus rostos com uma tarja preta ou efeito blur de que 

falamos, já antigos conhecidos nos noticiários de tevê e reportagens criminais.  As meninas não 
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ignoram essa estratégia de poder. Sabem que para se livrar do rosto que lhes é imposto é preciso 

se livrar desse blur que cobre a face, assim como do uniforme que, na fotografia, trará consigo 

as evidências do presídio. Desvestir-se das roupas, negar o artifício do efeito bandido. Mostra-

se assim abertamente é algo que lhes confere algum direito de expressão que também foi 

extirpado enquanto são estudantes-presas. Ao longo de toda a oficina nos perguntamos como 

então produzir imagens cujos rostos não estejam visíveis e ainda assim se coloquem à altura da 

experiência estética e política que vivem essas jovens? Como se autorrepresentar na ausência do 

rosto, principal marca identitária – mas também a primeira a ser capturada pelo Estado na forma 

de um rosto marcado por uma máscara que as culpabiliza esteticamente? 
 

[e] 

 

Revelo uma dezena de fotos e no dia seguinte as entrego ao grupo retratado. As que por 

qualquer razão não estão presentes nas fotografias – não quiseram ser fotografadas ou não foram 

à aula – se ressentem e pedem que eu faça novas imagens. Explico que talvez não consiga revelar, 

o que parece não produzir muita diferença. Logo estou novamente fotografando caras e bocas. 

Depois de trabalhar com um grupo excessivamente desordeiro sou solicitado por Solange, uma 

jovem mais velha do que as outras, aparentemente. Ela me mostra o desenho da Funéria, a 

clássica personagem da MTV, tatuado na perna direita. A referência em comum faz com que 

ela me procure ao longo dos três dias, timidamente. 

Solange foi presa por tráfico enquanto comercializava drogas com o marido, em casa. 

Ele, maior de idade, foi para uma penitenciária comum. Ela, menor, foi direcionada ao Santa 

Luzia, onde ficaria até o final de 2017. Solange conta que não se sente à vontade com as meninas 

e parece ter pouca paciência para os jogos, gritos e gracinhas. Pergunta porque escrevo tanto –

durante todo o tempo no centro estou com um caderno onde faço notas para não esquecer das 

cores das paredes, da ordem das atividades, das falas delas mesmas. Deixo que Solange abra o 

caderno e folheie os textos, mesmo sentindo-me excessivamente exposto com esse movimento. 

Enquanto vai observando minha letra, por vezes incompreensível, faz indagações sobre a 

pesquisa. Explico que é parte de um projeto de doutorado no qual gostaria de pensar como o 

cinema pode intervir na educação, a partir da criação de situações onde jovens e crianças 

fabulem, criem o mundo e a si mesmas, vivam experiências de alteridade. “Assim, se o cinema 

pode ajudar a gente a falar da gente? Das coisas que a gente gosta, do jeito que a gente vive?” 

Digo que sim. “Ah, acho que ajuda”, ela responde. “E depois você pega as imagens que a gente 
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faz, escreve perguntando porque a gente escolheu mostrar algumas coisas e não outras, junta 

com isso que você tá vivendo aqui e faz o livro?”, dou uma risada e digo que é a primeira vez 

que alguém consegue entender minha pesquisa assim tão imediatamente. 

Passamos uns trinta minutos conversando. Ela me conta que durante sua última tranca 

leu a coleção toda do Harry Potter e começou a leitura de um livro sobre meditação, mas 

abandonou após ouvir das colegas que isso era “coisa do demônio”. Contesto as amigas e digo 

que estou estudando meditação também, de como tem me ajudado, de que os demônios são 

nossos – luz e trevas, simultaneamente. Solange fala de como é difícil controlar os pensamentos, 

de que às vezes dá vontade de sair correndo. Compartilho do sentimento e da sensação: dá 

vontade de sair gritando por aí, deixar tudo abruptamente – interromper a escrita desta tese 

agora e não retomá-la jamais – mas nós dois assentimos que isso não resolve as coisas. Ela me 

pergunta quando vou embora, digo que logo amanhã. “Mas você volta?” Penso em mentir e 

dizer que sim, acabo por falar que não sei mesmo, com sinceridade. “É difícil arrumar gente pra 

conversar aqui”, ela arremata. 

O grupo retorna à sala e seguimos com a escuta dos sons que foram feitos durante a meia 

hora anterior, enquanto conversamos. Depois de uma tensão entre o mediador e as meninas elas 

finalmente silenciam e ouvem o que gravaram, quase todas deitadas no chão. A conversa rende 

boas questões sobre os sons do mundo e nossa escuta reduzida. Elas estão envolvidas na 

atividade fazendo comentários os áudios e como isso se relaciona com imagens que fizeram. Já 

começaram a trabalhar com montagem intuitivamente, sem precisar do nome, sinal de que a 

oficina vai bem. Solange passa o tempo todo em silêncio, eu também. Empresto a ela meu estojo 

e ela usa os marcadores de texto coloridos para fazer um desenho na camiseta da escola, com 

habilidade de pichadora experiente. No final da aula, quando a maioria já se dirige rapidamente 

para o carro para voltar ao presídio, aos gritos, Solange pede pra que eu tire uma foto dela. 

Fazemos uma primeira pose ao lado do banner do projeto. Ela está com os longos cabelos soltos, 

muito bonitos, e um largo sorriso. Depois vamos à outra sala e fazemos uma nova pose, sob uma 

luz delicada que atravessa a janela. “Podemos fazer uma selfie?”, me interroga com olhos 

enormes. Digo que claro e nos posicionamos, os dois com “carão”, lado a lado. Fazemos uns 

três retratos antes que ela seja chamada a partir. Nos abraçamos e digo a ela pra se cuidar. Ela 

só sorri e vai, sem nada responder.  

Queria postar minha foto com Solange, mas recuso-me a cobrir seu rosto com o efeito 

que fará dela uma jovem infratora no mesmo movimento que se inscreverá sobre mim como um 
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“cidadão de bem”. O abismo que separa nossas formas de estar no mundo e o que podemos está 

marcado desigualmente pelas luzes e sombras na superfície sensível de um mesmo plano 

fotográfico. Um retrato que define um rosto qualquer de um rosto identificado, que divide o 

mundo entre eu, que posso sair quando quiser daquela escola, e Solange – que talvez ainda esteja 

lá enquanto escrevo esta tese. Lá, ou em qualquer outra parte do seu mundão. 

 

[e] 
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CARTAS  MIRAR  O  IN IMIGO 

p a r a  C e z a r  M i g l i o r i n  
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A  M EN I NA  
 
 
 
 

D iante da f o lha de papel em branco a  
menina pe rmanec ia imóve l .  
-  não v a i  fazer  o  seu desenho? –  pergunt ou  
a pr ofes sor a  
- mas  p rofesso ra ,  v ocê  não  pode di zer  o  
que é que a gente tem que desenha r?  
- não!  você pr ec isa  v iv er  essa l i be rdade ,  
sem impos ições , sem nada que r est r inj a a  
sua cr iação , ent endeu?  
- c lar o ,  c l aro !  Pode deixar  que eu vou se r  
l iv re ,  d isse a men ina obedien te .  
 

[e ]  
 
A  pr ofes sor a de  ar t es  ent regou uma f o lha  
em branco par a cada cr iança .  
Enquant o esperava as ordens da  
prof essora ,  a  men ina pegou uma grossa  
caneta pr eta e fez  t rê s  r iscos na fo lha .  
-  o que você est á fazendo? –  pergunt ou a  
prof essora já no fundo da s a la ,  s em 
esconder  a indignação .  
Sobressalt ada,  a menina respondeu :  
- p rof esso ra ,  s e é pa ra cr iar  é pr ec is o  
par t i r  de  a lguma coi sa .  

 
 

 
 

 C ez a r  M i g l i o r i n  
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[e] 

 

 

Cezar, 

 

 

 

em sua monografia dedicada à obra de Nietzsche119, Deleuze escreve que uma maneira 

oportuna de entender um pensador, ou a forma de um pensamento, é colocando-a em relação 

àquilo ao que se opõe. Ou, se assim quisermos, como ela traceja no momento de sua criação o 

lugar onde se situam seus inimigos. “A quem ou ao que pode se opor um pensamento?”, seria 

assim formulada a pergunta. A tomada de posição refere-se, especialmente, à demarcarção da 

lógica que estrutura, mobiliza e faz comparecer um pensar-agir120. Pergunto-me, a esta altura, 

no emaranhado composto por escritos teóricos, filmes e projetos, nos quais colaboramos juntos 

nos anos recentes – quem foram nossos inimigos?121. Alguns, arrisco nomear: o cinema 

eloquente, as imagens-que-sabem-demais, a lição de moral, a arte cínica, os bons costumes, 

certa fofura. Outros, assumiram consistência corpórea ou espessura retórica em nossos embates, 

com nomes próprios ou conceituais: Magno Malta, a Fundação Lemann, a representação, 

Luciano Hulk, a diversidade cultural e a identidade. Podemos dizer que uma certa política 

                                                
119 Cf. Gilles Deleuze, Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Rio, 1976. 
 
120 Paulo Freire, ao reiterar sua denúncia frente à suposta neutralidade da educação, elabora uma ideia semelhante 
quando enfatiza a inevitabilidade do pensamento se posicionar: “Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra 
que estudo? Contra quem estudo?”, Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 
Paz e Terra, 2011, p. 75. 
 
121 Ian Buchanan apresenta um argumento original ao dissertar que, no momento em que escreveram, Deleuze e 
Guattari encontraram na figura de Hegel um inimigo que precisava ser performado: “E eu uso aqui o termo 
‘performar’ deliberadamente, de forma não provocativa. Como muitos comentadores têm apontado, não há uma 
crítica geral a Hegel que pode ser encontrada em qualquer parte nos escritos de Deleuze e Guattari”, Ian Buchanan, 
“Schizoanalysis and the Pedagogy of Oppressed” in: Matthew Carlin e Jason J. Wallin (Orgs.), Deleuze & 
Guattari, politics and education: for a people-yet-to-come. New York: Bloomsbury, 2014, p. 1. De acordo com o 
desenvolvimento do argumento de Buchanan, a crítica à dialética fabricada por Deleuze é excessivamente 
reducionista e não está à altura da complexidade do pensamento formulado por Hegel. Performar o inimigo 
teoricamente, então, foi necessário à medida que Deleuze encontrou em Hegel a origem de uma linhagem cuja 
ressonância teórica via-se claramente na expressão filosófica de sua geração. Geração esta que, herdeira do 
marxismo ocidental, sobretudo de Althusser, falhou em sua investida de teorizar os desdobramentos do fracasso 
da Revolução, incapaz de compreender a consequente ascensão do nazifascismo que culmina na explosão do 
neoliberalismo planetário. Sendo Hegel o filósofo que definiu as bases do pensamento de esquerda que, naquele 
contexto, encontrava-se fortemente demarcado na Europa, o ataque de Deleuze (uma vez que não se encontra uma 
única linha crítica dirigida diretamente ao filósofo nos textos individuais de Guattari) se fez de modo estratégico. 
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performativa de inimizade, ao custo de desavenças, engajou-nos na refutação de ideias, 

premissas, teorias inteiras, perseguindo ativamente noutra parte algo que nos pôs em 

movimento: como pode a educação e o cinema fazer a vida aumentar em termos de sua própria 

potência? Problematização inevitável quando a filosofia, a educação, o cinema, a política-

estética estão associados.  
 

[e] 

 

Em teus escritos, as imagens emergem amiúde como um modo de existência singular, 

sem que com isso demandes a constituição de um universo de referência advindo exclusivamente 

das ontologias do cinema. Seja nos escritos sobre cinema e documentário, mídia, política ou 

educação122, as imagens alcançaram um sítio pouco afeito à análise clássica, excessivamente 

tomada por leituras formalistas ou comuns às ferramentas da análise do discurso, embora com 

frequência te permitas um diálogo com Godard, Eisenstein, Bazin ou Daney. As imagens 

situam-se mais como intercessores com os quais produziste um curso que as excede – e neste 

sentido creio eu que te afastas das correntes acadêmicas dos film studies, desempenhada 

exemplarmente por muitos de nossos pares. As imagens integram esse caldo pré-individual que 

se atualiza na produção das subjetividades, entendidas como parte dos múltiplos poderes que 

atuam sistematicamente no estrangulamento da criação, da liberdade, da vida e que, 

simultaneamente, agenciam também as formas de luta e resistência. No que concerne às suas 

plurais interações com a educação, tal perspectiva é especialmente visível nos projetos de 

extensão e experiências práticas, nos quais pude estar em tua companhia fisicamente, na grande 

maioria; cruzados com a tua fortuna crítica.  

Num trecho do Inevitavelmente cinema isso que apresento está particularmente claro: 

“Nos caminhos que fizemos com vários filmes, vimos como o cinema construiu não apenas uma 

representação do mundo infantil, mas uma forma de pensar e habitar o mundo que depende da 

criança”123. Essa forma de habitar o mundo, como sabemos, é dotada de complexidade e não se 

                                                
122 Em ordem cronológica de publicação: Eu sou aquele que está de saída: dispositivo, experiência e biopolítica no 
documentário contemporâneo. Tese (Doutorado em Comunicação). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2008; Ensaios no real. Rio de Janeiro: Azougue, 2010; A menina, Rio de Janeiro: Azougue, 2014; 
Cartas sem resposta: a internet, a educação, o cinema e o Luciano Huck. Belo Horizonte: Autêntica, 2015; 
Inevitavelmente cinema: educação, política e mafuá. Rio de Janeiro: Azougue, 2015 e Cezar Migliorin e Isaac 
Pipano, Cinema de brincar. Belo Horizonte: Relicário, 2019.      
 
123 A citação continua: “Não porque a criança traz uma ingenuidade ou um traço identitário, mas porque com a 
poética das imagens e uma atenção aos processos subjetivos infantis, nos foram revelados os poderes e as formas de 
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associa sobremaneira aos programas de infantilização da infância forjados por parte dos 

algoritmos contemporâneos, com seus jogos, protocolos e imaginários. No sentido oposto a tal 

projeto, concebe-se uma imagem da criança no âmbito de um pensamento complexo e não 

domesticado, que dinamiza continuamente com o mundo adulto e por ele é moldado e regulado 

através de inúmeros qualificadores. Esta é a razão pelas quais recorres às imagens, então, como 

uma forma de habitar o mundo. Sem recair em qualquer essencialismo, com o qual te embates 

frequentemente, as crianças e as imagens têm sido invocadas por haver ali algo que não pôde 

ser capturado – ainda. Algo que a todo tempo resiste às pujanças de um regime estruturante e 

que, transversalmente, engendra as condições para a exposição dessas mesmas forças, levando-

as à desarticulação, à queda de morte súbita.  
 

[e] 

 

Nos teus escritos mais literários, e não por isso menos teóricos, como nas deleitosas 

páginas d’A Menina, frequentamos essa personagem conceitual que a cada situação rompe com 

a ordem do visível, audível e pensável, questionando-a ao ponto de fazê-la entrar em parafuso, 

como uma Mafalda deleuziana. São os pais, a racionalidade lógica, a gravidade e as leis da física, 

os fundamentos do amor e amizade, da vida e da morte, do aprender e saber, que ciclicamente 

irão colapsar diante da presença criadora da menina, com sua inclinação para articular elementos 

que a todo custo são cultivados isoladamente, interditados em seus processos de ressignificação. 

A menina se assemelha às crianças d’O Castelo de Kafka, comentadas por Deleuze e Guattari, 

crianças muito hábeis no exercício de repetir uma palavra cujo sentido é pressentido apenas 

vagamente, para fazê-la vibrar sobre si, desgarrando-se do império do significado: “Kafka relata 

que, como criança, ele repetia para si uma expressão do pai a fim de fazê-la correr sobre uma 

linha de nonsenses ‘fim de mês, fim de mês...’”124. Para romper com qualquer força estruturante, 

basta dizermos “berinjela” mais de cinco vezes para duvidar da existência da palavra, 

inicialmente; em seguida, questionarmo-nos quanto ao seu sentido e, finalmente, interrogarmos 

a própria língua e o mundo inteiro. A repetição trêmula e voluntária da palavra que invalida a 

                                                
eliminar a singularidade do universo infantil do mundo que inventamos”, Cezar Migliorin, Inevitavelmente 
cinema, p. 186.  
 
124 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Kafka: por uma literatura menor. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 43. 
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sintaxe e o vocabulário do cosmos linguístico preordenado e fixado, tornando-se apenas matéria 

sonora vibrante, como um elo não-significante – quando a língua teima em não ser o que é: 

 

E ra  a s s im ,  cada  v e z  que  f ic a v a  com medo  a  men ina  começ ava  

a  can ta r  um  ba ru lh inho  repe t i t i v o  

–  ca  t i  bum ca  t ibum,  tch i i i i i .  

–  ca  t i  bum ca  t ibum,  tch i i i i i .  

c an ta v a  que  can ta v a .  

na  p r ime i ra  v e z  que  andou  pe la  rua  s oz inha :  

–  ca  t i  bum ca  t ibum,  tch i i i i i .  

–  ca  t i  bum ca  t ibum,  tch i i i i i .  

c re sce r  não  e ra  fá c i l .  a  todo  tempo  a lgo  a  joga va  pa ra  longe :  

um fo r te  dese jo ,  um a r rep io  na  nuca  ou  uma  v on tade  de  ág ua  

s a lgada .  Mas ,  o  f i o  c om a  te r ra  não  a  abandonava .  

–  ca  t i  bum ca  t ibum,  tch i i i i i .  

–  ca  t i  bum ca  t ibum,  tch i i i i i 125.  

 

Talvez exista uma mesma ideia que percorre teus livros por extensão, como se a cada 

investida fosses torcendo-a, fazendo-a funcionar relativamente aos novos planos que traças, aos 

novos universos de referência que compões, interpelando-a por todos os lados. Ideia que 

ensaiaria em sintetizar, sumariamente: há uma operação do cinema sobre o real, não como 

ordem explicadora, mas como um plano de imanência, no qual a criação se dá com o mundo. 

Quando o mundo e a imagem se põem a dançar. Eis o que, da maneira como entendo, 

demonstras em cada um dos singulares cruzamentos que perfilas entre as palavras e as imagens, 

estejas na companhia da menina, de Eduardo Coutinho, do documentário brasileiro 

contemporâneo, da mídia ou da diferença.   

Nessa dança, que está mais para a eufórica confusão carnavalesca do que para a 

moderação de uma valsa, a representação comparece à medida que instaura circuitos de 

territorialização e desterritorialização, campos relacionais entre sujeitos e objetos. Dinâmicas 

que acionam e desmontam o mafuá, numa pedagogia na qual as imagens nada sabem e nada 

têm a ensinar. Radical imagem do cinema e educação para a qual tens sido particularmente 

                                                
125 Cezar Migliorin, A menina. Rio de Janeiro: Azougue, 2014, p. 12. 
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enfático ao nada fazer dos processos de criação, levando a muitas críticas que comumente 

enxergam na afirmação sintomas de um protoanarquismo desvairado com consequências 

imprevisíveis demais, algo que impele um contragolpe persistente agarrado à inevitabilidade de 

reassumir um pequeníssimo controle que seja sobre os destinos dos processos político-

pedagógicos experimentados, fixando o devir. No teu caso, o risco se encontra no diâmetro 

oposto: assumir essa pedagogia da imagem aberta ao sem-fundo da diferença. Lá, onde a lógica 

destrona o próprio bom saber numa perspectiva anti-kantiana: deixa-se de produzir afirmações 

bem fundadas para fazer desabar o solo onde o fundamento planta suas raízes126. Aposta nada 

simples, uma vez que os dispositivos de criação no cinema performam constantemente linhas 

de fuga que serão elas próprias reterritorializadas sobre um novo solo. Quer dizer, não há 

método, fórmula, padrão; todo desvio tende à metaestabilização, donde um desejo intenso pela 

ordem, hierarquia e verticalidade, demanda um cotidiano de desajustes e sabotagens nas 

próprias ideias. Talvez, aqui, as crianças e os lobos tenham sempre algo a nos ensinar com seus 

movimentos aberrantes que impedem a sedimentação dos terrenos por mapas bem orientados e 

contornos definidos: linhas e somente linhas abertas à produção de novos traçados. Há sempre 

um buraco onde o que se vê é só uma parede fosca.  

Temos então um duplo desafio com as imagens: 1) um corpo a corpo com a 

materialidade fílmica, as conexões com a história do cinema, seu regime próprio de signos, seu 

vocabulário; 2) engajamento nos múltiplos modos de ser e estar juntos que coexistem entre os 

planos da educação e do cinema. Não criar um solo firme exige que o cinema refute os seus 

desígnios como o mestre explicador, impedindo que as imagens-que-sabem-demais assumam o 

trono. É assim que a cada movimento de territorialização no espaço da educação, as imagens 

devem ser deslocadas de seu próprio eixo, giradas em torno de si ao ponto de confundirem as 

coordenadas que as sustentam: quando tudo parece bom demais, certo demais, funcionando 

demais, deve haver algum problema. Não foi diferente no Inventar com a Diferença: ao 

estabilizar-se numa fórmula, aumentaram nossas suspeitas: 

 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

                                                
126 Cf. Immanuel Kant, Crítica da razão pura. São Paulo: Martin Claret, 2009. 
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Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 

Berinjela 
 

[e] 

 

Comentando Fernand Deligny e suas tentativas ético-político-pedagógicas, Félix 

Guattari argumentou: “ele [Deligny] não criou ali uma instituição para crianças autistas. Ele 

tornou possível que um grupo de adultos e de crianças autistas pudessem viver juntos segundo 

seus próprios desejos. Ele agenciou uma economia coletiva de desejo articulando pessoas, gestos, 

circuitos econômicos e relacionais, etc.”127. A meu ver, não têm sido outras as nossas próprias 

tentativas que não esta: agenciar a economia coletiva dos desejos buscando seu ponto ótimo na 

vizinhança das imagens128. Não numa espécie de otimização da performance capitalística guiada 

pelo lucro, funcionalizando o desejo coletivo em nome de uma financeirização das vidas, no 

bojo da “cafetinagem” globalitária, para usar a expressão formulada por Suely Rolnik129: é a 

                                                
127 Félix Guattari, “Devir criança, malandro, bicha” in: Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São 
Paulo: Brasiliense, 1985, p. 66. 
 
128 Ibid., p. 67: “O que, a meu ver, estará cada vez mais em causa, por exemplo, no domínio da educação, não será 
a aplicação de métodos pedagógicos no sentido em que se fala dos ‘métodos Freinet’, mas de microagenciamentos 
analítico-militantes suscetíveis de se cristalizar em torno de uma classe, de uma escola, de um grupo de crianças, 
etc. Em que direção se procura um desejo coletivo? Quais intervenções poderiam ajudá-lo a sair das territorialidades 
que o cercam? O que eu poderia fazer, não enquanto professor, mas enquanto sinto que aquilo que acontece na 
classe me diz respeito?”.  
 
129 Suely Rolnik, Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 32-
33: “Se a base da economia capitalista é a exploração da força de trabalho e da cooperação intrínseca à produção 
para delas extrair mais-valia, tal operação – que podemos chamar de ‘cafetinagem’ para lhe dar um nome que diga 
mais precisamente a frequência de vibração de seus efeitos em nossos corpos – foi mudando de figura com as 
transfigurações do regime ao longo dos cinco séculos que nos separam de sua origem. Em sua nova versão, é da 
própria vida que o capital se apropria; mais precisamente, de sua potência de criação em seu nascedouro – ou seja, 
sua essência germinativa –, bem como da cooperação da qual tal potência depende para que se efetue em sua 
singularidade. A força vital de criação e cooperação é assim canalizada pelo regime para que construa um mundo 
segundo seus desígnios. Em outras palavras, em sua nova versão é a própria pulsão de criação individual e coletiva 
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mais-valia da própria vida, seu componente excedente que não pode ser convertido nas moedas 

de trocas globais, que se rebela contra a vocação neodarwiniana da vida e dos seres que realça a 

reprodução e sofisticação das espécies, a otimização da linha evolutiva rumo ao designer perfeito 

dos corpos e sistemas fisiológicos, num amplo confronto com o capital acumulativo. É um 

componente excepcional da vida, da sua forma aberrante menos insuspeita, desinteressada pela 

competição rumo ao pódium das espécies: não estamos no jóquei, mas nos pampas.  

Talvez seja essa uma das motivações mais importantes que escoram uma crítica 

recorrente aos trabalhos, como os nossos, que mantêm forte conexão com a linhagem de 

pensamento que, contestando ao predomínio platônico ou marxista, encontra nas filosofias 

produtivas, como Nietzsche, Espinosa e o próprio Deleuze, interlocuções mais vigorosas. 

Crítica que associa sua formulação à uma hipotética ausência de materialismo e concretude, 

escapismo teórico, dotando as premissas aqui levantadas de desvario incomunicável com a 

empiria, de natureza puramente abstrata. Esta crítica, a meu ver, mal formulada, demanda 

incontornavelmente uma revisão, ou um reposicionamento, uma vez que se instala no seio 

mesmo das nossas conversações teóricas e no quadro das ontologias com as quais nos debatemos 

mais ativamente.  

O esforço das páginas seguintes será, então, o de ensaiar a elaboração do problema e 

sugerir, em seguida, uma réplica que enseja dar continuidade a isso que temos identificado como 

um projeto político-pedagógico, teórico-prático, do cinema e educação. Para tanto, nos 

lancemos a um breve embate com a pedagogia da autonomia de Paulo Freire; a educação 

emancipadora de Jacques Rancière e os movimentos aberrantes de Gilles Deleuze, conectando-

os às imagens. 
 

[e] 

 

Sabemos que Paulo Freire, cuja matriz do pensamento trilha os caminhos da filosofia de 

Hegel, engendrou seus escritos iniciais tendo em vista as dinâmicas de forças estabelecidas entre 

os oprimidos e o poder opressor130. Nessa leitura, uma liberação real da condição de opressão só 

                                                
de novas formas de existência, suas funções, seus códigos e suas representações que o capital explora, fazendo delas 
seu motor”. 
  
130 Essa visão está presente especialmente na fase inaugural de sua obra teórica, de vocação mais marxista, 
Pedagogia do oprimido, revista e criticada por ele próprio ao longo da vida e atualizada na publicação mais tardia, 
Pedagogia da autonomia, último livro no qual condensa seu pensamento quase três décadas após a aparição da 
obra que o transformaria num cânone dos estudos sobre educação no Brasil, popularizado em todo o mundo. Nos 
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se verifica plenamente quando da dissolução dos lugares conferidos aos subordinados e 

igualmente aos opressores. Não se trata, portanto, de uma inversão da ordem estabelecida, posto 

que a mera reversão do quadro sistêmico induzirá à manutenção da expressão idêntica entre os 

dois polos, restituindo a lógica opressor-oprimido. Logo, caberá ao povo oprimido não apenas 

se libertar, mas produzir as condições da emancipação também daqueles que o oprimem. Tal 

incumbência, se assim quisermos com o risco de certa conotação messiânica imputada ao povo, 

só se efetiva pela via da educação, maneira excepcional, para Freire, de inibir a reversão dos 

papéis perpetuada historicamente131. Os “esfarrapados do mundo”, “condenados da terra”, 

aqueles que têm a vida diminuída, são os que deverão, pela práxis da sua luta, pelo despertar de 

sua condição de ser oprimido, engajar-se no trabalho do qual decorrerá sua própria 

transformação, estendendo-a ao tecido social. Somente um “ato de amor”, escreve Freire, 

desvanecerá o ódio e violência com a qual se reveste a “falsa generosidade” contida na expressão 

do poder opressor132. Isso porque há na condição existencial do oprimido algo que o faz aderir 

ao opressor enquanto um modelo, existência a ser alcançada, promessa de identificação que o 

impele a modificar o estado concreto da opressão – são os camponeses que, uma vez alçados a 

capatazes, tornam-se ainda mais vis e cruéis do que os mandatários anteriores; os patrões que 

chulam seus empregados; os operários que pedem benção aos interesses dos grupos 

empresariais133. Nesse caso, a prescrição da consciência, aquilo que Freire caracteriza como a 

transferência do saber de uma mente à outra, faz-se à custa de pautas que são elas mesmas 

exteriores à condição existencial dos oprimidos. A prescrição permite a aderência ao modelo do 

opressor por espelhamento, pois seu estatuto é alimentado por uma consciência que “hospeda” 

o modelo opressor. Para escapar a essa dialética é preciso então que esse sujeito renasça vindo 

                                                
textos lançados na década de 90, o discurso de Freire é notadamente menos demarcado pelo materialismo histórico 
e a luta de classes, muito embora as relações de sujeição e dominação perdurem no âmago de seu projeto ético-
político-pedagógico. 
 
131 Cf. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, p. 16. 
 
132  Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, p. 110-11: “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao 
mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor 
que a infunda. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de 
sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em 
quem domina; masoquismo aos dominados. Amor, não. Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é 
compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se 
com sua causa. A causa de sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é dialógico”.  
 
133 Cf. ibid., p. 67-71.   
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de um “parto doloroso”134, sujeito novo que, ao superar a contradição entre opressores-

oprimidos, alcançará a emancipação.     

A prescrição da consciência é ela mesma uma forma pedagógica, nomeada por Freire 

muito habilmente como educação bancária. Bancária pois baseia-se num programa de 

transferência do conhecimento135 – conhecimento estéril, amorfo, desprovido de vida e 

implicação – como se o saber fosse equiparado àqueles envelopes empregados nas operações de 

depósito e retirada nos caixas eletrônicos automáticos. A educação bancária é, por assim dizer, 

a matriz epistemológica que rege o mundo da educação e perpetua a manutenção da condição 

estática e predizível da vida. Sua fórmula narrativa confere ao mestre o lugar de repetidor e 

reconhece os estudantes como recipientes inertes, indiferentes, prostrados à espera do 

preenchimento pelas boas palavras do saber, desconectados da realidade prática que os cercam, 

de suas práxis, assim como das lógicas de dominação que se impõem organizando os destinos 

de suas vidas. Essa prática educadora bancária desconhece, ou melhor, confisca o saber 

vinculado à sua manipulação como coisa do mundo, como composição, construindo abismos 

que ilham os sujeitos e os enraízam nos pântanos da servidão. 

Para nos atermos ao domínio das imagens, diríamos que a educação bancária sempre 

teve muitos companheiros no mundo do cinema, do documentário, do jornalismo, ou mesmo 

da ficção. Ainda hoje, confia-se profundamente às imagens a função de mestra explicadora, em 

conformidade com a fórmula narrada por Rancière a partir das experiências de Joseph Jacotot: 

mestre que produz o intervalo contínuo provedor da separação entre a ignorância dos estudantes 

e o seu próprio saber intelectual, recriando ciclicamente tal distância: hoje transfiro a ti um 

pouco do que sei, porém, apenas pouco, de modo que amanhã saberá outra parte, ainda 

                                                
134 Ibid., p. 48: “Sofrem (os oprimidos) uma dualidade que se instala na ‘interioridade’ do seu ser. Descobrem que, 
não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e ao mesmo tempo são 
o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. 
Entre expulsarem ou não o opressor de ‘dentro’ de si. Entre se desalienarem ou se manterem alienados. Entre 
seguirem prescrições ou terem opções. Entre serem espectadores ou atores. Entre atuarem ou terem a ilusão de que 
atuam na atuação dos opressores. Entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e 
recriar, no seu poder de transformar o mundo. Esse é o trágico dilema dos oprimidos, que a sua pedagogia tem de 
enfrentar. A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem 
novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos”. 
 
135 Ibid., p. 80-81: “Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou 
fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das 
hipóteses) equivocada concepção ‘bancária’ da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora das práxis, os 
homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, 
não há criatividade, não há transformação, não há saber”.   
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incompleta136. (Re)criar (des)continuamente a ignorância, diríamos, é o princípio da educação 

bancária, uma vez que se trata de a cada nova narração, nova transferência de saber, estabelecer 

os limites daquilo que está sendo entregue aos estudantes na materialidade de uma palavra sábia, 

de uma verdade, de uma nova crença, sempre inconclusa e pendente, concentrando no mestre 

o domínio da totalidade do conhecimento a vir a ser transferido137. Nesta perspectiva, o cinema 

(e as artes, em geral) persistem como mestres exemplares, como operadores da heteronomia.  

A proposição de Paulo Freire para combater a educação bancária deriva de uma 

perspectiva em que mestres e ignorantes, educadores e estudantes, atuem em conjunção, lado a 

lado, congregados na busca por estratégias que norteiem um real engajamento138. Com ele 

apreendemos – e não recusamos em qualquer medida nossas melhores influências de Freire – 

uma crença na autonomia, na atitude dialógica e até mesmo no cuidado consigo e com o mundo. 

É notável como um dos aforismos freireanos mais disseminados, repetido à exaustão – “Saber 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção”139 –, encontrou um espaço privilegiado em nossos trabalhos, numa defesa 

irrestrita à educação democrática e problematizadora, no sentido que o autor lhe atribuiu; e à 

valorização constante da docência em sua forma estética, ética e política. Arriscaria mesmo 

inferir que nos próprios dispositivos de criação que propusemos no Inventar com a Diferença 

localizamos no cinema uma forma de criação do mundo, em uma perspectiva imanente, que nos 

aproxima da noção freireana de um conhecimento testemunhado, recriado, vivido – jamais 

adiado. Paradoxalmente, é aqui mesmo que iniciamos nossas contradições com a pedagogia 

freireana, no mesmo gesto em que a acolhemos, restritivamente. Pois, se há uma forte crença 

                                                
 
136 Desenvolveremos melhor essas questões na próxima coleção, O Reino da Representação, ainda com mais ênfase 
na seção Imagens-que-sabem-demais. 
 
137 Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, p. 81: “Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que 
se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições 
fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas 
posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca”.  
 
138 Paulo Freire, Educação como prática da liberdade, p. 93: “Não há nada mais que contradiga e comprometa a 
emersão popular do que uma educação que não jogue o educando às experiências do debate e da análise dos 
problemas e que não lhe propicie condições verdadeiras de participação (...) De teoria, na verdade, precisamos nós. 
De teoria que implica numa inserção da realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para 
vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente”. 
 
139 Paulo Freire, Pedagogia da autonomia, p. 47. 
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na experiência em nossas ontologias, divergimos na percepção quanto ao lugar e o tipo de relação 

que o cinema assume e instaura nessa pedagogia140. Destaco ao menos três pontos centrais que 

nos auxiliam na demonstração dessas divergências preliminares: o lugar do espectador; o saber 

contingenciado pela representação e a educação como estética.  
 

[e] 

 

Iniciemos pela crítica que Freire faz ao espectador idealizado como posição adequada à 

lógica da educação bancária e, sendo assim, caracterizado como lócus de reprodução de um 

mundo posto, tratado enquanto sujeito meramente reprodutor e não cognoscente. Tal suspeita 

motiva uma dicotomização que divisa os espectadores dos “recriadores” do mundo, estes os 

verdadeiros sujeitos das práticas compreendidas no horizonte da educação problematizadora. 

Ora, por um lado a aposta à criação nos foi sempre muito cara, implicando-nos vitalmente, com 

o imperativo de inventarmos processos reais de engajamento com as imagens; por outro, nunca 

distinguimos o trabalho do espectador subsumido num estado de pura passividade. Segundo o 

modo como temos armado o problema, toda e qualquer questão posta às imagens endereça-se 

aos espectadores, potencial lugar desejado por elas. Com Mondzain vimos que a imagem é 

agenciada por uma expectativa e não pela elucidação. Tal percepção opõe-se à lógica freireana, 

uma vez que não designa o espectador destituindo-o de agência criadora em detrimento de 

outros processos artísticos e pedagógicos, na medida em que o imaginamos entremeando-se à 

rede de signos que compõem os diversos espectros na vida comum, e com ela criando. Em O 

Espectador Emancipado não é outro o esforço que faz Jacques Rancière senão o de demonstrar 

como o teatro moderno desenhou distintamente dois sítios aos espectadores, duas expressões 

                                                
 
140 Tyson E. Lewis propõe descrever a epistemologia freireana no âmbito de três argumentos que progridem por 
evolução: “Primeiramente, o mundo é distorcido através da mistificação ideológica que coloca a curiosidade pra 
dormir – em outras palavras, faz de toda curiosidade apenas curiosidade como uma curiosidade domesticada 
delegada ao fatalismo do perpétuo, ao presente histórico e à ciência positivista, os quais fazem da realidade um 
equivalente da racionalidade. Nesse estado, a curiosidade é reduzida aos confins das fofocas e rumores, da moda, 
do fetichismo tecnológico e outros aspectos mundanos da existência que desviam nosso foco das pressões políticas, 
econômicas e das lutas sociais que nos libertariam da opressão. Em segundo lugar, é objeto da atitude dialógica 
ajudar-nos a transitar de uma curiosidade anestesiada para uma curiosidade epistemológica, que 
metodologicamente revela o mundo em sua incompletude, de modo a ‘pensar certo’ e ‘rigorosamente’ sobre as 
relações entre teoria e prática. Em terceiro lugar, esta nova base científica para o pensamento possibilita uma nova 
formulação da teoria em prática e prática em teoria na qual há um potencial para transformar as relações sociais 
mantidas prisioneiras pela opressão. A expulsão dos mitos culturais impostos promove a decodificação do mundo 
e, neste processo, a curiosidade retorna ao seu lugar de direito como uma faculdade cognitiva revolucionária”, Tyson 
E. Lewis, “Teaching with Pensive Images: Rethinking Curiosity in Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed” in: 
The Journal of Aesthetic Education. v. 46, n. 1, p. 31, 2012 (tradução nossa). 
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que a princípio comparecem também como antagônicas em suas formulações – para retirar delas 

sua própria noção de emancipação que rivaliza integralmente com o pensamento de Freire.  

A primeira fórmula encontra como síntese o teatro épico de Bertold Brecht. Sua 

configuração pretende arrancar o espectador de certo fascínio causado pelo regime da 

representação que o faz identificar-se com a cena teatral, sendo o palco integrado à vida por 

meio de estratégias de verossimilhança. Contra esse regime naturalista e ilusório, regime das 

aparências, o teatro de Brecht irá investir suas apostas na criação de obras que, a partir de um 

distanciamento projetado, dotado de estranhamento, permitirá ao espectador observar os 

fenômenos deixando seu trono de passividade para o de um “experimentador científico” que 

reconhece as deformidades do tecido social. Tal teatro se esforçará por projetar um espectador 

compelido a reconhecer, avaliar, escolher. Um espectador sem identificação passional com os 

que vivem a cena, procedimento próprio à noção de mímese, mas com o esclarecimento 

garantido pela cena teatral, engajando-se na transformação de sua própria condição social. A 

segunda fórmula constrói sua eficácia justamente na eliminação dessa distância reflexiva, 

abolindo-a, deslocando o espectador para o centro da ação teatral, conduzindo-o para o 

desmantelamento do rigor e do privilégio racional de observador, solicitando-o a entrar e 

participar nas energias vitais do jogo cênico: teatro da crueldade de Artaud141. Como coloca 

Rancière: “para um, o espectador deve ganhar distância; para o outro, deve perder toda e 

qualquer distância. Para um, deve refinar o olhar; para o outro, deve abdicar da própria posição 

de observador”142. 

Rancière vai além ao destacar que os reformadores do teatro moderno compartilham 

uma mesma crença com os pedagogos embrutecedores143, pois ambos operam diante do igual 

abismo que aparta posições: pedagoga/os e dramaturga/os – estudantes e espectadora/es. Para 

ambos, há uma distância continuamente reproduzível que define as formas como mestres e 

artistas são levados a conduzir estudantes e espectadora/es na passagem de um estado de 

passividade à atividade. O paradoxo do espectador, segundo Rancière, aí se instala, por meio de 

uma fórmula essencial que o reconhece “como um mal”. Quer dizer, por um lado, ser espectador 

                                                
141 Cf. Jacques Rancière, O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 09-12. 
 
142 Ibid., p. 10.  
 
143 Tal qual a educação bancária de Paulo Freire, a fórmula embrutecedora descrita por Rancière define-se pela 
recriação contínua da distância que aparta mestres de ignorantes através de esquemas de transferência e repetição.  
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significa o oposto de conhecer, uma vez que ele desconhece a realidade do processo de produção 

daquilo que vê no espetáculo, palco das ilusões. Por outro, ao associar imobilidade física à 

ausência de ação, resta ao espectador anular seu trono de comodidade, abandonando-o e 

invadindo a cena teatral. Duro fardo do espectador.  

Não é difícil notar como o pensamento de Paulo Freire está filiado ao “paradoxo” 

projetado por Rancière. Ao balizar em seu modelo da educação problematizadora o sujeito 

recriador do sujeito espectador, Freire se coaduna com o discurso dos reformadores do teatro. 

Contrariamente, se algo nos parece relevante no conjunto proposto por Rancière, é a nossa justa 

desconfiança para com as imagens que continuamente hesitam no posicionamento do 

espectador como um campo de criação mesmo, daquele que está ali a trabalhar, recodificando 

as imagens, compondo-as com outras redes de sentido. É aí que reside a desconfiança de Freire; 

ao atrelar o espectador a um lugar de extrema impotência diante das armadilhas e do poder de 

fogo da mídia, da linguagem, da televisão, incapaz de reelaborar os sentidos daquilo que vê e 

ouve, à mercê dos significados144. Por mais que o lugar do espectador de cinema se defina, como 

argumenta Comolli, em função de uma “dupla limitação do corpo” bloqueado na poltrona e 

contido pelos limites do campo visual; seu lugar é o daquele que olha e sabe que ao seu olhar 

será devolvido também um outro olho que vê145. Nesse sentido, esforçamo-nos por nos 

distanciar de uma perspectiva que sintoniza o regime de espectatorialidade aos sintomas da 

alienação, ainda que saibamos claramente como as artimanhas do poder agenciam suas redes de 

                                                
144 Paulo Freire, “A alfabetização em televisão” in: Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. 
São Paulo: UNESP, 2000, p. 49: “Como enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem, da televisão, de 
sua ‘sintaxe’ que reduz a um mesmo plano o passado e o presente e sugere que o que ainda não há já está feito. 
Mais ainda, que diversifica temáticas no noticiário sem que haja tempo para a reflexão sobre os variados assuntos. 
De uma notícia sobre Miss Brasil se passa a um terremoto na China; de um escândalo envolvendo mais um banco 
dilapidado por diretores inescrupulosos temos cenas de um trem que descarrilou em Zurique”. 
 
145 Jean-Louis Comolli, “Retrospectiva do espectador” in: Ver e poder, a inocência perdida: cinema, televisão, 
ficção documentário. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 139-140: “O lugar do espectador de cinema se desfine, 
antes de tudo, pela dupla limitação da imobilidade do corpo, bloqueado em uma poltrona (não necessariamente no 
centro da sétima fileira, presumidamente o ponto focal de qualquer boa sala...), e pela contenção do campo visual. 
Nesse sentido, o que chamamos de ‘olhar’ no cinema difere radicalmente do ‘olhar’ da experiência visual não 
cinematográfica. A elaboração desse estado superior da visão que seria o olhar começa no cinema por uma renúncia. 
Perco um de meus dois olhos, oculto-o, torno-me caolho. A câmera tem apenas um olho (a objetiva) e eu deslizo 
meu aparelho de visão, ao mesmo tempo que meu desejo de ver, pela estreita fenda desse olho único (olho que 
também é maquínico). Renuncio na mesma ocasião às certezas ilusórias da estereoscopia, às performances, ao 
controle autorizado pela visão binocular. Com essa condição, posso recomeçar a ver; o preço é justamente descobrir 
que ver passa por não ver tudo. A constituição de um olhar depende, no cinema, dessa aceitação da dimensão 
consciente do fato de ver. Olhar é ver que vejo. Olhar para o olhar. O lugar do espectador de cinema é sempre 
aquele de quem sabe que está aqui para ver, que vai mobilizar o olhar e que lhe será devolvido um olhar. Repetição. 
Insistência. Consciência”. 
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signo, naturalizando e cristalizando imaginários. O espectador instala-se no centro dessa 

dispusta e desses jogos de interesses, mas não está ali sem também atuar no trânsito das formas, 

manipulando-as.    

Embora Freire não tenha ele próprio escrito ou dito quase nada a esse respeito146, 

interrogamos como sua noção de espectador abarca o próprio paradoxo modulando seus dois 

possíveis eixos, simultaneamente: é preciso que, por meio da atitude crítica, sejam desmontadas 

as lógicas nas quais se estruturam as relações de dominação para, consecutivamente, 

encaminhar-se à transformação de tais lógicas, emancipando a si e ao próprio mundo gerador 

da opressão. É assim que ela subsome o paradoxo ao vincular os dois modelos de espectador 

arquitetados por Rancière. De que maneira? Bem, em primeiro lugar, trata-se de, pela palavra 

verdadeira, desmistificar os mecanismos de dominação sob a qual a vida vem sendo feita de 

refém. É preciso, primeiramente, que o mundo seja desvelado. Tal pressuposição se adequa ao 

modelo do teatro brechtiano, no qual o espectador é esclarecido pelo distanciamento reflexivo 

que lhe confere a espessura crítica do mundo, antes faltante. Isso extrairá os espectadores de um 

domínio no qual a curiosidade está regida por uma natureza ingênua para converter-se, 

finalmente, em curiosidade epistemológica147. É assim, então, que ele se aproxima do modelo 

                                                
146 Ver: Aristóteles De Paula Berino, “Paulo Freire Esteta: arte, fotografia e cinema” in: e-Mosaicos. v. 6, n. 13, 
2017, p. 183: “Curiosamente, no entanto, enquanto a dimensão política afirmada por Paulo Freire na educação é 
recorrentemente observada por seus leitores e ‘denunciada’ por seus detratores, raramente seu par, a estética, é 
lembrada – como se fosse mais uma contraface e não exatamente pertencente a uma natureza comum da sua leitura 
de mundo, tal como ele mesmo expôs. Um dos motivos desse distanciamento pode ser creditado ao próprio Paulo 
Freire também, já que nem sempre tornou a abordagem sobre estética tão frontal na sua obra. Ou seja, apesar de 
afirmar sua relevância ao lado da política, fez isso de forma mais esparsa sem uma dedicação teórica tão sistemática. 
Creio que isso aconteceu também porque sempre foi mais solicitado no sentido de expor sobre os condicionamentos 
políticos da educação do que discutir outros domínios. E mais, uma forte tradição crítica do pensamento 
educacional que também não reserva à estética um lugar tão central e decisivo nos debates, pouco contribui para 
recuperar o assunto no interior da obra de Paulo Freire”. 
 
147 Paulo Freire, “A alfabetização em televisão” in: Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. 
São Paulo: UNESP, 2000, p. 48: “Não há, para mim, na diferença ou na ‘distância’ entre a ingenuidade e a 
criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, 
uma ruptura mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem 
deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se 
então curiosidade epistemológica, metodicamente rigorizando-se na sua aproximação ao objeto, conota seus 
achados de maior exatidão. Na verdade, a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber do senso 
comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente 
rigorosa ao objeto cognoscível se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas não de essência. A 
curiosidade de camponeses com quem tenho dialogado ao longo de minha experiência político-pedagógica, 
fatalistas ou já rebeldes diante da violência das injustiças, é a mesma curiosidade, enquanto abertura mais ou menos 
espantada diante de ‘não-eus’ com que cientistas e filósofos acadêmicos ‘admiram’ o mundo. Os cientistas e os 
filósofos superam, porém, a ingenuidade da curiosidade do camponês e se tornam epistemologicamente curiosos”.   
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energético do teatro de Artaud, aquele que convoca à ação no interior da cena, encaminhando-

o à peleja: a saída do estado de passividade espectatorial para o trabalho no real. Só pela práxis, 

como vimos, a emancipação poderá advir. Contudo, a própria noção de emancipação é agora 

colocada em jogo, pois ela diverge substancialmente nas interpretações de ambos os autores.  

Para Freire, emancipar-se significa desabitar a passividade característica ao lugar do 

espectador; Rancière, por sua vez, apoia-se justamente no tensionamento da oposição entre 

inatividade e ação, afirmando que olhar é também um gesto que tem como propriedade a 

potência de transformar as posições preestabelecidas, produzindo novas distribuições nas 

relações de dominação e sujeição. “O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual”, 

dirá Rancière148, compondo, à sua maneira, como compõem atrizes e atores, dramaturga/os, 

performers, dançarina/os. Espectadora/es que, assim como nos museus, escolas e ruas, estão a 

esboçar seus próprios itinerários na “floresta das coisas”, daquilo que veem e fazem ver. Trata-

se de uma singularidade que não é mais própria aos artistas do que a qualquer um, a todo e 

qualquer sujeito cuja aventura intelectual singulariza (des)semelhantemente à de qualquer outro 

ente: “é a capacidade dos anônimos, a capacidade que torna cada um igual a qualquer outro. 

Essa capacidade é exercida através de distâncias irredutíveis, é exercida por um jogo imprevisível 

de associações e dissociações”149. Situa-se aí uma potência de afetação do cinema como essa 

máquina de fazer perder as estribeiras – o que não necessariamente conduz à ação reparadora 

ou se dirige à emancipação de um povo. Eis a tensão radical entre os dois autores: Paulo Freire 

vê a emancipação como a conquista de um processo que envolve reflexão e engajamento, 

curiosidade epistemológica150 contornada por finalidades específicas; já para Rancière, a 

                                                
148 Jacques Rancière, O espectador emancipado, p. 17: “Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em 
outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante 
de si. Participa da performance refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta 
supostamente deve transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa pura imagem a uma história que 
leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do 
espetáculo que lhes é proposto”.  
 
149 Jacques Rancière, O espectador emancipado, p. 41. 
 
150 Nas duas citações a seguir, explicita-se o modo como cada um dos autores concebe seu conceito de espectador, 
discernindo entre a inatividade de Freire e o engajamento de Rancière. Ver: Paulo Freire, A alfabetização em 
televisão, p. 50: “Não podemos nos pôr diante de um aparelho de televisão ‘entregues’ ou ‘disponíveis’ ao que vier. 
Quanto mais nos sentamos diante da televisão – há situações de exceção, como quem, em férias, se abre ao puro 
repouso e entretenimento – tanto mais risco corremos de tropeçar na compreensão de fatos e de acontecimentos. 
A postura crítica e desperta nos momentos necessários não pode faltar”; Jacques Rancière, O espectador 
emancipado, p. 21: “É nossa situação normal. Aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos também como 
espectadores que relacionam a todo instante o que veem ao que viram e disseram, fizeram e sonharam. Não há 
forma privilegiada como não há ponto de partida privilegiado. Há sempre pontos de partida, cruzamentos e nós 
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emancipação é o próprio embaralhamento entre os que agem e veem, princípio que virtualiza a 

igualdade das inteligências como um a priori151. Aqui, os autores instituem um ponto de cisão 

radical: enquanto Freire afirma que “não posso ensinar o que não sei”152, Rancière tratará de 

descrever sua filosofia da educação sobre a figura do mestre cujo desafio é justamente ensinar 

aquilo que não sabe153, pois não se trata de transferir o conhecimento, mas criar as condições 

para que os estudantes aprendam pelos seus próprios meios, eliminando a distância 

continuamente recriada pelas práticas bancárias e embrutecedoras.  

Como demonstra Tyson E. Lewis154, a noção de mestre ignorante como artista sugere 

que a curiosidade não é inflamada através de processos epistemológicos rigorosos ou de um 

“pensar certo” tipicamente freireano; são as composições, conexões e disjunções numa 

comunidade sensível que a definem. Na primeira, procura-se transformar o objeto da educação 

– a realidade mistificada – a partir da crítica ideológica, da elaboração de uma boa forma de 

pensamento; na segunda, estabelece-se a invenção de situações onde o que é dado a ver e fazer 

distorce o que se supunha ser permitido anteriormente. Em outras palavras, as comunidades de 

sentido ao redor de nós não podem ser reduzidas como meras ilusões ideológicas que precisam 

                                                
que permitem aprender algo novo caso recusemos, em primeiro lugar, a distância radical; em segundo, a 
distribuição dos papéis; em terceiro, as fronteiras entre os territórios. Não temos de transformar os espectadores 
em atores e os ignorantes em intelectuais. Temos de reconhecer o saber em ação no ignorante e a atividade própria 
ao espectador. Todo espectador é já ator de sua história; todo ator, todo homem de ação, espectador da mesma 
história”. 
 
151 Jan Masschelein e Maartens Simons demonstram como a noção de emancipação intelectual de Rancière diverge 
da noção de esclarecimento e desvelamento do mundo, colaborando com as nossas hipóteses de que as ideias do 
autor e a de Paulo Freire divergem na base da estética-política: “Mas o que é emancipação? Emancipação não é se 
tornar consciente de uma exploração, alienação ou negligência que uma pessoa, de outra forma, não saberia. De 
acordo com Rancière, aqueles que se emancipam o fizeram, e o fazem, ao reivindicar e praticar uma forma de 
pensar, falar e de viver, que não foi ou não é ‘deles’, que não foi ou não é apropriada, que não corresponde a seu 
nascimento, seu destino, sua natureza apropriada. O ato da emancipação é a decisão de falar e pensar a partir do 
pressuposto da igualdade de inteligências, a decisão de que a pessoa tem a capacidade e o tempo que não se tem 
propriamente, de acordo com a ordem vigente e a partilha do sensível. O ato de emancipação é a saída da forma 
como se é designado para um lugar na ordem social, o ato através do qual se interrompe a configuração na qual se 
tem certa posição e se pode ver, falar e fazer algo (essa configuração remete à dimensão estética da política), e assim 
um ato que distancia a pessoa dela mesma. A emancipação não é uma mudança em termos de conhecimento, mas 
em termos de posicionamento dos corpos”, Jan Masschelein e Maartens Simons, A pedagogia, a democracia, a 
escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 85. 
 
152 Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, p. 93. 
 
153 Ibid., p. 39.   
 
154 Ver: Tyson E. Lewis, Aesthetics of education: theatre, curiosity, and politics in the work of Jacques Rancière 
and Paulo Freire. New York, NY: Continuum International Pub. Group, 2012. 
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ser desveladas pelos atos educadores. Não se trata de distrações, mas da ordem policial que 

organiza os possíveis. Tudo passa por uma ordenação do sensível, sejam os discursos 

profetizados pela mídia que os sacralizam enquanto verdades; os enunciados escolares; as 

distribuições de terra. Todo o esforço da emancipação será, finalmente, o de produzir 

desarranjos em tais ordens através de operações estéticas e políticas, e não o de despedaçar 

espelhos ilusórios pela força de uma curiosidade epistemológica que, no limite, acaba por repor 

o próprio quadro da educação bancária que critica, uma vez que elege a régia ciência e o saber 

esclarecido como as boas chaves de interpretação e transformação, aquilo que integra a 

curiosidade nata, pouco elaborada, à curiosidade própria ao “pensar certo”.  

É assim que adentramos ao segundo aspecto que nos diferencia, com as imagens, das 

formas de mediatização do mundo desejadas por Freire. Enquanto Freire confia sobretudo na 

palavra verdadeira, aquela que pode mudar o mundo, temos sido mais hesitantes em relação à 

linguagem, confessando simpatia maior pela gagueira que faz com que a palavra renuncie ao seu 

destino estruturado pela sintaxe, na perda dos sentidos que tombam a ordem explicadora: 

simpatia pela teimosia da língua155.  

No primeiro movimento há uma radical aposta nas imagens como transformadora da 

realidade; no segundo, há a explosão da consciência como uma máquina que opera na conexão 

entre enunciados, palavras, corpos, imagens, mundos – é o (in)consciente como uma usina. Se 

estamos de acordo que o cinema é um aliado nas estratégias de luta e resistência, não o tomamos 

a partir de um embate entre os modos de sujeição na fissura de uma dialética dos dominantes e 

dominados. É evidente que a dimensão relacional do poder, suas técnicas de normalização, 

disciplina e controle, o seu exercício e os decorrentes efeitos nos corpos e subjetividade nos 

interpelam profusamente. Por isso mesmo, não conseguimos imaginar as imagens a partir do 

esclarecimento vinculado à síntese dialética, já que as dinâmicas relacionais do poder se irradiam 

                                                
155 Tyson E. Lewis, Teaching with Pensive Images, p. 35 (tradução nossa): “Assim, podemos voltar à Freire e sua 
versão de conscientização crítica. Para Freire, a pedagogia dialógica eleva a consciência acima da distorção ou da 
mistificação ideológica para revelar a verdade maior da complexidade social. Em outras palavras, epistemologia se 
torna a arma democrática por excelência, na medida que esclarece e provê rigor metodológico para o 
desenvolvimento da práxis. Entretanto, para Rancière, o movimento crítico não é tanto postular uma realidade 
distorcida que deve ser superada através de uma elevação vertical da consciência. Em vez disso, a consciência passa 
por um movimento horizontal de redistribuição da sensação que resulta em uma nova colagem do sensível cuja 
mistura sinestésica e a contaminação não podem ser medidos dentro de uma determinada ordem policial. Não há 
conexão linear obrigatória que tenha clareza epistemológica e bases científicas para a prática. Pelo contrário, 
existem apenas linhas estéticas de conexão e desconexão que desafiam a forma como olhamos, falamos e sentimos 
com os outros. É uma compreensão da política como um teatro de imagens contingente e perspectivo, em vez de 
uma ciência de desmistificação que desencadeia novos processos de narração. Em suma, passagem do pensar certo 
para o sentir diferentemente, da elevação da consciência à alternância perceptiva”.      
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em redes, nos microagenciamentos, no calor do contemporâneo. De outra forma, no âmbito das 

forças estruturantes, novamente o que é demandado das imagens é uma camada crítica 

potencialmente capaz de desvelar essa própria estrutura, explicitando-nos a pujança opressora e 

seus mecanismos de fomento. Submete-se as imagens aos potenciais efeitos que podem 

engendrar nos espectadores, unindo uma rede causal presumível e identificada entre imagem e 

saber. Se hesitamos quanto aos mestres explicadores, precisamos também agir repulsivamente 

contra todas as imagens-que-sabem-demais, sobretudo aquelas que arquitetarão na univocidade 

de seus significantes o modo como os espectadores as recebem, já predizendo também as formas 

de engajamento e responsividade. Se Freire contesta certo tipo de pedagogia, ele persiste 

depositando larga esperança no desnudamento das forças de dominação como um primeiro 

movimento de sua dialética que culmina na posterior alteração do estado de coisas156.  

É aí, então, que sua pedagogia é própria à representação157, na qual a imagem está em 

regime de heteronomia com a palavra, e não como produtora de uma síntese conectiva. A 

“obrigação representativa”158, como formula Rancière, instaura um modo de inteligibilidade 

específico que contingencia a afecção dos espectadores aos efeitos desejados pelas imagens numa 

cadeia causal de interações, uma distribuição que equilibra finalidades do saber às afecções do 

pathos. Aqui, nossas divergências são substanciais e ainda mais extremas, pois, seguindo outra 

vez as pistas de Marie-José Mondzain, não associamos o poder somente à exploração dos corpos 

e a uma espoliação dos direitos, mas ao apagamento metódico e sistemático de toda energia do 

imaginário, à mutilação violenta dos meios de fazer a criação de uma comunidade pulsar, 

privando-a das compotências de sua autoinvenção política. Nesse sentido, não há um 

movimento que antecede o outro, da imagem à ação; como se, ao tomar conhecimento do saber 

ofertado pela imagem, se adquirisse também a agência para atuação e redesenho do mundo. 

                                                
156 Tyson E. Lewis, Teaching with Pensive Images, p. 30 (tradução nossa): “Como escreve Freire, a curiosidade 
epistemológica e seu rigor científico nos permitem ‘buscar a razão de ser dos fatos’ através do ‘desvelamento das 
verdades ocultas’. Aqui a ciência não é uma espécie de positivismo, mas é decisivamente crítica, desvelando a 
complexidade de nossa localização histórica superando distorções ideológicas. Essas distorções são o resultado de 
várias formas de imposição / doutrinação, incluindo divisão e conquista, manipulação e cooptação conceituais e 
invasão cultural. Tais distorções são internalizadas e tornadas naturais ou transparentes pelos oprimidos, que são 
então levados a acreditar no fatalismo do presente sobre a potencialidade do futuro. Nesse cenário, a curiosidade 
torna-se apenas curiosa, não em termos de inocência, mas em termos de cumplicidade com a ordem das coisas. 
Apenas curioso é uma forma de curiosidade anestesiada que se resigna ao status quo. O ‘apenas’ em ‘apenas curioso’ 
indica a complacência para com um princípio de realidade dominante, ocultando, assim, uma verdade mais 
profunda, mais criticamente sintonizada, reforçada e garantida pelos fatos de nossa condição ontológica”. 
 
157 Ver a seção Mandarins do fundamento na coleção O Reino da Representação. 
 
158 Cf. Jacques Rancière, O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 
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Diferentemente da lógica da representação, interessam-nos os gestos que são instaurados 

transversalmente sobre este mesmo plano, rachando as coordenadas que o desenham não pela 

exposição de sua irracionalidade colonial-imperialista-capitalista, mas pela afirmação de outras 

políticas de desejo, pelo ganho em vida. Novamente, a dimensão estética é invocada na 

reconfiguração do campo da ordenação policial, não mais para produzir “boas imagens” que 

incorporam saberes melhorados cuja expressividade garante a ação política. Certamente, é 

preciso destronar as bases que fundam o mundo; porém, não há nada a revelar. Sabemos que, 

no âmbito da máquina-capitalista, está tudo posto, sob o sol do verão. As imagens das barragens 

rebentadas nos causam indignação e comoção, a lama escorre por toda parte nos feeds dos 

celulares e em telas dos computadores e tevês. Desvelam lógicas sórdidas de exploração do 

planeta ao qual os povos estão submetidos. À medida que a lama transborda seus limites e arrasta 

consigo as casas e corpos, são exposições transparentes do servilismo da vida planetária perante 

os interesses do capital financeiro, mas nem por tudo isso nos levam à tomada das ruas, ao 

pensar-agir em direção à mutação dos tempos, à ocupação da cena política institucional. As 

imagens-que sabem-demais não nos tornam mais agentes do que outras imagens quaisquer: a 

representação falha na criação de sua linha estendida entre o que as imagens mostram e o 

pensar-agir dos espectadores, destronando o ciclo unívoco da passividade->imagem->atividade.  

Finalmente, nos poucos textos que escreveu sobre o tema, Freire associa a estética ao 

domínio do Belo, próprio à tradição kantiana, regressivamente, assumindo que “decência e 

boniteza” precisam estar de mãos dadas159. Atrelando o ético ao estético, ele infere que ensinar 

e aprender se realizam correlativamente à “boniteza e alegria”160. Aqui, o ato de criação vincula-

se principalmente à produção do saber, sendo a educação uma arte à medida que é também uma 

tentativa de conhecer, e não porque pode atuar na invenção de novas formas de experiência e 

regimes de sensibilidade161. Criação que se vincula à arte e à postura ética e estética pela 

capacidade de animar os objetos através de seu estudo interessado, tornando-se por isso mesmo 

uma tarefa educadora e artística, concomitantemente. Conhecimento “dá vida”, faz o objeto 

passar de um estágio a outro, numa extrema coerência com o entendimento que rege a 

                                                
159 Paulo Freire, Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, p. 34. 
 
160 Ibid., p. 139. 
 
161 Cf. Paulo Freire e Ira Shor, “O professor como artista” in: Moacir Gadotti (Org.), Paulo Freire: uma 
biobibliografia. São Paulo; Brasília: Cortez / Instituto Paulo Freire; UNESCO, 1996, p. 509.  
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curiosidade epistemológica. Freire escreve: “esta (a docência) é uma tarefa artística porque nosso 

conhecimento tem uma dada qualidade de vida, cria e anima objetos com o nosso estudo a 

respeito deles”162. É neste sentido também que a dimensão dialógica da pedagogia freireana 

encontra sua expressão mais nítida: “porque é um encontro de homens que pronunciam o mundo, 

não deve ser doação do pronunciar de uns a outros. É um ato de criação”163.  

Curioso que nos escritos de Freire encontremos justo essa formulação, homônima a uma 

das mais célebres conferências de Deleuze164. Como vimos, a criação, subsumida na 

representação, tem um endereçamento certo, deriva de uma consciência preexistente a um 

mundo de igualdade desejada. Seu programa estético-político está baseado no paradigma da 

representação mesmo quando reivindica uma postura e atitude criadora. Isso porque o mundo 

porvir já está potencialmente interiorizado no movimento dialético que culmina com a supressão 

e substituição de seu negativo. Contrariamente a esta posição, a criação, operação essa que se 

realiza com o mundo – seja ela de uma imagem, de um conceito – dá a ver o próprio mundo 

que o concebe, no instante mesmo de sua criação. Como argumenta Ian Buchanan, trata-se de 

colocar a questão sob a égide do desejo, sob as forças de um inconsciente libidinal que não 

necessariamente coincide com uma pré-consciência revestida por forças que lhe são 

desconhecidas165. É nesse sentido que uma pedagogia revolucionária precisa ser de um tipo mais 

hidráulico do que mecânico, apta a lidar com os fluidos e fluxos ajustados às potências libidinais 

do desejo – e não às estruturas do sentido ou à curiosidade epistemológica (porém, sem com 

isso recair nas teorias que ignoram o peso que as leis de Newton exercem sobre os corpos ou o 

adensamento das energias molares que imantam a vida ao solo e, por vezes, a enterram).  

Embora Deleuze não tenha efetivamente elaborado uma meditação sobre a educação, 

encontramos em seus textos o posicionamento que fará ruir o modelo representativo, numa 

atitude radical na qual a criação instaura sua forma sobre nosso mundo, sem no entanto pré-

configurar quais outros mundos estão por vir, sem apreender as coordenadas do gesto que a 

                                                
162 Cf. idem. 
 
163 Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, p. 91. 
 
164 Um comentário sobre o ensaio de Gilles Deleuze, “O que é o ato de criação?”, está formulado na seção Montar. 
 
165 Ver: Ian Buchanan, Schizoanalysis and the Pedagogy of Oppressed, p. 9: “Para Freire, a consciência é a 
consciência de algo preexistente. Poderia ser um objeto no mundo ou um objeto de pensamento (tal qual o fato da 
exploração econômica e política), enquanto que para Deleuze a consciência é a produção de um objeto, que é 
necessariamente um objeto de pensamento que não preexiste ao momento de sua produção”. 
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recria previamente à sua execução. Para ele, o aprendizado não se faz numa relação que parte da 

representação com a ação (como reprodução do Mesmo, ainda que seja um pensar certo); mas 

somente na produção do signo com a resposta (como encontro com o outro). Uma de suas mais 

poderosas imagens sobre a educação é aquela em que demonstra a forma de interação entre o 

nadador e o mar. Segundo essa formulação, o movimento realizado pelo nadador não se 

assemelha em nada ao movimento da onda; assim como não se assemelha aos movimentos do 

professor de natação os quaos reproduzimos na areia, antes de mergulhar. Tais movimentos só 

podem ser apreendidos verdadeiramente no encontro com o signo: quando a onda quebra na 

nossa cara. “Nada aprendemos com aquele que nos diz: faça como eu. Nossos únicos mestres 

são aqueles que nos dizem ‘façam comigo’ e que, em vez de nos propor gestos a serem 

reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo”166, ele comenta. Não 

há “ideomotricidade”, somente “sensório-motricidade”; ou seja, aprende-se pelo corpo, 

conjugando o princípio da repetição – compor com a onda, encontrar sua velocidade-

intensidade, subir na prancha, tombar – na diferença, ao conhecer as mutações de um gesto a 

outro, de onda a onda, transportando-a no espaço repetitivo constituído entre o nadador, o mar 

e a prancha167. Se há repetição no movimento do aprendizado, sua efetivação acontece pelo 

encontro com a diferença e não pela adequação ao regime da representação. Criação e 

aprendizado mediados pelo pensamento, mas experienciando pelos sentidos de um pensar-agir.  
 

[e] 

 

Creio eu que talvez tenham sido essas algumas das razões que têm nos levado a pensar 

os agenciamentos coletivos [cinema] | [educação] como máquinas. Como nos lembra Guattari, 

“uma máquina jamais é somente técnica”168. Para montar a máquina-cinema na escola 

                                                
166 Gilles Deleuze, Diferença e repetição. Rio de Janeiro: São Paulo: Paz e Terra, 2018, p. 43. 
 
167 Ibid., p. 44: “Aprender é constituir esse espaço do encontro com signos, espaço em que os pontos notáveis se 
retomam uns nos outros e em que a repetição se forma ao mesmo tempo que se disfarça. Há sempre imagens de 
morte no aprendizado, graças à heterogeneidade que ele desenvolve, nos limites do espaço que ele cria”. 
168 Ver: Félix  Guattari, “A paixão das máquinas” in: Cadernos de Subjetividade. v. 11, n. 1, p. 42: “Na história da 
filosofia geralmente toma-se o problema da máquina como um elemento secundário de uma questão mais geral, a 
da techné, das técnicas. É aqui que eu proporia uma inversão do ponto de vista, no sentido de que o problema da 
técnica não passaria de um subconjunto de uma problemática maquínica muito mais ampla. Esta ‘máquina’ é aberta 
para o exterior, para o seu ambiente maquínico e entretém todo tipo de relações com os componentes sociais e as 
subjetividades individuais. Trata-se então de expandir o conceito de máquina tecnológica ao de agenciamentos 
maquínicos, categoria que engloba tudo o que se desenvolve como máquinas nos diferentes registros e suportes 
ontológicos. Em vez de haver oposição entre o ser e a máquina, o ser e o sujeito, esta nova concepção da máquina 
implica que o ser se diferencia qualitativamente e desemboca numa pluralidade ontológica, que é o próprio 
prolongamento da criatividade dos vetores maquínicos. Em vez de haver um ser, como traço comum presente no 
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precisamos fazer funcionar determinadas estruturas de desejo, regimes de visibilidade e escuta, 

engrenagens técnicas, softwares alemães e hardwares chineses, tomadas, engenharia eletrônica, 

adaptadores de três pinos, perspectiva e composição, cartões de memória de 32gb, codecs, 

gêneros dramáticos, os festivais de cinema e seus sistemas de premiação, os processos de 

financiamento, a Ancine. A máquina-cinema não é somente uma máquina de fazer olhar 

indistintamente, como querem. É uma máquina que põe o mundo em funcionamento: trabalha 

por conexões e disjunções, uma polifonia de procedimentos de montagem, de ordem 

heterogênea e múltipla, que se processam em subdivisões, categorias, sabotagens e revoluções. 

A máquina dá movimento ao Todo, faz variar. Atua tanto na geração de formas estruturantes, 

quanto contém virtualmente seus princípios de entropia.  

E há também a máquina-escola com seus coletivos de enunciação próprios, seus 

territórios esquadrinhados: a biblioteca, a sala da diretora Marisa, as guerras de comida no 

recreio, o livro de notas vermelhas, as suspensões, as reuniões de pais e mestres, as avaliações e 

exames, o Enem, os beijos e iniciações sexuais, a depressão, o bullying, as festas, uniformes, o 

recreio, o alfabeto e os numerais. Nas formas de processamento maquínico, a subjetividade não 

se modela por meio dos apertadores de botão – os sujeitos: a máquina inventa os apertadores e 

só aí pode haver a subjetivação de maneiras inéditas de criação no campo das imagens, das 

palavras, dos sons, dos corpos, das formas de vida individuais atualizadas na coletividade cinema 

e educação. Sabemos que assim são mais próprios à máquina os agenciamentos e as intensidades 

do que os termômetros e descargas.  

A máquina-cinema e a máquina-escola colaboram numa performance que 

frequentemente tende ao isolamento e à naturalização [e é pela insistência que suas engrenagens 

se afrouxam]. Pois há todo um esforço para isolar as imagens do mundo. Isolar os saberes no 

domínio da pedagogia. Isolar os corpos na sala de aula, isolar as câmeras trancafiadas no 

almoxarifado, isolar o cinema no sofá aos finais de semana ou depois que a lição tiver sido feita. 

Isolar a comunidade de suas violações e tensões de classe, de gênero, de raça. Isolar a sexualidade 

encarnada nos corpos adolescentes aos domínios da pornografia e o xvideos, fora da igreja e do 

almoço de domingo: no máximo, no divã ou no confessionário. Isolar a inteligência da 

corporeidade. Isolar o sensível do mundo prosaico. De modo que para poder funcionar a 

                                                
conjunto dos entes maquínicos, sociais, humanos, cósmicos, teremos, ao contrário, uma máquina que desenvolve 
universos de referência, universos ontológicos heterogêneos, marcados por reviravoltas históricas, um fator de 
irreversibilidade e de singularidade”. 
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máquina precisa transgredir as zonas de quarentena às quais estão subjugadas a subjetividade e 

a diferença a todo grau de isolamento169. A máquina exige engajamento performativo que por 

princípio, senão rompe, desestabiliza os códigos de representação, os princípios miméticos, a 

segmentarização das linhas do conhecimento, o domínio do científico e do mágico. A máquina 

opera por montagem e conecta o que, pela força da estrutura, permanece apartado.  

Tendo a crer que não tem sido outro o caminho que percorres no diálogo que 

estabeleceste com Whitehead, quando criaste teu conceito de mafuá170: um campo de conexões 

frescas e experiências sensíveis que instabilizam as formas e abrem o caminho para a criação. 

Gosto particularmente desta ideia de estar fresco. Suficientemente fresco para que não 

endureça, suficientemente fresco para que não morra, suficientemente fresco: nem frio, nem 

calor demais. O mafuá, com seu fundo maquínico, está para além do que pode a curiosidade 

epistemológica: arte e docência, ética e estética não coincidem apenas com o ato de conhecer, 

tampouco com o de um caminhar rumo à transformação, progressivamente. A criação escapa 

ao telos, ao domínio de uma inteligibilidade emancipadora: abre-se ao sensível tanto quanto ao 

pensamento, ata as duas pontas que a modernidade ocidental esforçou-se por cindir, de modo 

imanente. O mafuá só responde à linguagem no quadro de uma gramática gaga, na língua que 

tremula, na imagem indiferente ao que representa. Espectador-estudante como um montador 

à moviola, o mafuá se apropria da representação, usurpa seu regime e depois a abandona cega 

de pai e mãe. O mafuá atualiza a máquina cinema-escola com seu caldo de letras 

desalfabetizadas, com pedaços de parafusos, dedos e pés, signos e semióticas. Acoplada à 

máquina-escola, a máquina-cinema demanda das imagens outro regime de funcionamento: 

agenciamentos maquínicos que destronam o reinado predicativo da representação.  
 

[e] 

                                                
169 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout. Paris: Minuit, 2003, p. 151 (tradução nossa): “O valor do 
conhecimento não pode ser intrínseco à somente uma imagem, assim como a imaginação não consiste em 
movimentar-se passivamente por meio de uma só imagem. Trata-se, ao contrário, de colocar o múltiplo em 
movimento, de nada isolar, de fazer emergir os hiatos e as analogias, as indeterminações e as sobredeterminações, 
ao trabalho”.  
 
170 Cezar Migliorin, Inevitavelmente cinema, p. 197: “O mafuá é a própria operação do pensamento e dos corpos; 
não um lugar, mas um campo de conexões frescas e experiências sensíveis que instabilizam as formas e permitem 
o pensamento. O pensamento é o que acontece na passagem entre formas; quando um conhecimento se produz. 
O mafuá, na bagunça em que os atores sabem se movimentar, é a forma e o desforme, a ordem e o caos, a 
materialidade e a imaterialidade [...] O mafuá é também um baile popular, uma feira de jogos, uma festa, um 
enroscar-se que não deixa de ter uma sensualidade sem linha reta”. 
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As apostas que fizeste com o cinema voltaram-se contra esse reino, seus impérios morais 

e contra a lógica com a qual fundam o solo das salas – de cinema e escolares. Num artigo que 

escreves com Elianne Ivo171, esses movimentos são definidos pelo nome de pedagogia da 

montagem, numa espécie de genealogia do conceito que perpassa não só a história do cinema, 

buscando laços explícitos com o próprio pensamento da educação. Neste artigo, a pedagogia da 

montagem pressupõe dois movimentos, correlatos: 1) horizontalidade nas relações entre sujeitos 

– cineasta e espectador; horizontalidade nas relações entre imagens, discursos, saberes. Não é 

outro o movimento que reinvento nesta tese senão o de atravessar essa pedagogia por múltiplas 

entradas, como bem analisaste em uma de nossas conversas de orientação. Pois, uma ética da 

imagem na educação, ética sem fundamento, está ela mesma menos implicada com a história do 

cinema do que com o cinema como essa máquina que, acoplada aos corpos das crianças, 

amplifica suas formas de ver e ouvir. E, quando retornamos ao cinema ou à História do Cinema, 

é sempre pelas vias nas quais este nos pareceu menos codificado, esquadrinhado, ciclicamente 

escapando, tensionando ou arrebentando os grilhões da força macropolítica hegemônica, na 

esteira do que argumenta Nicole Brenez a partir da ideia de que há toda uma história de um 

cinema rebelde e insubordinado a ser escrita172. Nossas imagens são ainda mais rebeldes e 

insubordinadas: tendem mais à geografia do que à história e suas criadoras são crianças.  

Tais ideias estiveram a todo tempo muito próximas dos trabalhos de Fernando Deligny, 

sem que soubéssemos, ao longo de anos. Deligny escreve que filmar é um verbo atrapalhado, 

optando por transformar a câmera, substantivo, em desinência no infinitivo: camerar173. Ação 

que não remete ao objeto-fim, somente – embora a todo tempo estejamos demandando os 

filmes finalizados e sua devolução acabada – mas ao gesto que instaura a relação com a produção 

                                                
 
171 Cf. Cezar Migliorin e Elianne Ivo Barroso, “Pedagogias do cinema: montagem” in: Significação: Revista de 
Cultura Audiovisual. v. 44, n. 46, p. 15, 2016. 
 
172 Cf. Nicole Brenez, “For a insubordinate (or rebellious) history of cinema” in:  Framework. v. 50, n. 1 e 2, 
p. 197–201, 2009. 
 
173 Fernand Deligny, “Camérer” in: Sandra Alvarez de Toledo (Org.), Oeuvres. Paris: l’Arachnéen, 2017, p. 1742: 
“Filmar me parece um verbo curioso. Quando se trata de escrever um livro, não dizemos livrar. E pintar não se diz 
quadrar. Percebe-se que, no que diz respeito ao cinema, o produto finalizado vence e torna-se verbo. Diz-se raspar, 
e não assoalhonivelar. Tratando-se do uso de um instrumento denominado câmera, por que não dizer: camerar? É 
verdade que trabalhar com o microscópio não se diz microscopiar. Mas o microscópio não produz nada, apenas 
uma certa maneira de ver, enquanto a câmera é um moinho de imagens; mas, contrariamente ao moinho de vento, 
as imagens não a fazem rodar. Ela roda, sozinha, o que se diz [em francês]: ‘on tourne’ [nós rodamos]”. 
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de um olhar em seu acoplamento maquínico com outra engrenagem, a câmera. Assim como 

Deligny, desconfiamos sempre de que essa forma estaria a serviço da produção de histórias e 

narrativas, nos guiando pelas imagens mais inquietas174. 
 

 [e] 

 

Máquina: conceito. Mafuá: agir-imagem. 
 

[e] 

 

Numa bonita crítica sobre o filme As Crianças (1985), último trabalho dirigido por 

Marguerite Duras; Eduardo Valente escreve como a diretora, que iniciou sua carreira 

cinematográfica tardiamente, após uma consagrada vida literária, faz de seu cinema algo que a 

todo tempo parece questionar tudo o que o próprio cinema fundou: “um olhar quase de fora que 

ela parece jogar sobre o cinema, e que a permite perguntar a cada filme ‘por que o cinema 

precisaria ser isto? por que não poderia ser outra coisa? e se poderia ser outra coisa, que coisa 

seria essa?’”175. Estendendo a pergunta de Duras aos teus trabalhos, arriscaria dizer que o que 

fizeste até aqui esteve sempre mais implicado com o desejo de fazer ruir as estruturas que 

fundaram o cinema, confrontando-se transversalmente com seus inimigos: o documentário 

como transparência, as imagens sabedoras, os gêneros canônicos, a boa forma, a arte crítica de 

anunciação. Tentativas que não foram à procura de melhores fórmulas para o pensar-agir 

imagens, mas somente verbos conjugados no infinitivo: camerar, montar, viver.  

 

[e] 

 
 

	
 

                                                
174 Cf. Sandra Alvarez de Toledo, "Point de Vue / Point de Voir" in: Cadernos Deligny. v. 1, n. 1, p. 88–98, 2018. 
 
175 “Por isso tudo é que As Crianças, para além de seus temas de enorme profundidade filosófica, tem o sentimento 
palpável de um filme infantil – talvez na mais completa acepção da palavra. Não um filme para crianças verem, ou 
com personagens que são (ou dizem ser) crianças, mas acima de tudo um filme que pede para ser visto por um 
espectador com olhos tão inocentes frente ao jogo da construção da ficção cinematográfica como se fossem os de 
um verdadeiro recém-nascido que abre seus olhos num cinema pela primeira vez”, Eduardo Valente, Um olhar de 
criança. Disponível em: <http://www.revistacinetica.com.br/durasvalente.htm>. Acesso em: 23 mar. de 2017. 
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U m a  h i s t ó r i a  e x t r e m a m e n t e  c o n d e n s a d a  d a  d e m o c r a c i a  
 
 

 
 
1  
 
 
Um g rupo  de  neande r ta is  encon t ra  um b iz ão  mo r to  e  d i v e rg e  s ob re  
Quem come r ia  qua l  pa r te .  Depo is  de  e spanca r  um conco r re n te  e  
e span ta r  c om um  u r ro  o s  ou t ro s  ma is  a r i s cos ,  o  macho  ma i s  fo r te  
pode  degus ta r  s o z inho  o s  gen i ta is .  

 
 
2   
 
Na  an t ig a  A tenas ,  de  onde  v em o  nome ,  
A  Democ rac ia  exc lu ía  o s  e s t range i ro s ,  
E sc ra v os ,  mu lhe re s  e  pob re s .  
 
Em seu  be rço ,  a  Democ rac ia  e ra  pa ra  o s  c idadãos  de  bem.  
 
 
3  
 
B ra s i l ,  1822 :  independênc ia  ou  mo r te .  
B ra s i l ,  1889 :  o rdem e  p rog re s so .  
B ra s i l ,  1968 :  d i re i to s  humanos  pa ra  humanos  d i re i to s .  
B ra s i l ,  1988 :  todo  pode r  emana  do  po vo .  
B ra s i l ,  2018 :  s e  é  bom p ra  m im,  é  bom que  s e ja  p ra  todos .  
 
 
 

C e s a r e  R o d r i g u e s  
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[e] 

 

 

c o m o  é  d i f í c i l  n ã o  p o d e r  n ã o - f a z e r  
 

 

 

 

 

O extenso travelling em câmera lenta, desde a saída de um supermercado, trafega por 

uma avenida de Contagem, Minas Gerais. Realizado de dentro de um carro, o plano é embalado 

pela batida do rapper Shalon Israel, que entoa a música “Cabeça de Gelo”. Cada corte nos faz 

enxergar novas pairagens, mantendo o mesmo o ponto de ver e a angulação de alguém que, do 

banco do passageiro, assiste ao mundo do lado de fora fluir. Há certa equivalência entre estar 

num carro, enquadrando a cadência desordenada dos diferentes tempos que escorrem pela 

janela, e certo tipo de pensar-agir cinema. Da parte interna do veículo, descortina-se o mundo 

no exterior como puro bloco de sensação: sem cadeias de sentidos, despossuído de linhas causais. 

Vidraça por onde emergem figuras desprovidas de estruturas de significação. Vêm os corpos 

arrastando o tempo e com eles o filme.    

É assim que, em seu princípio, Nada (2017)176, do mineiro Gabriel Martins, impõe uma 

questão de intensidade. Antes de tudo, trata-se disso: um modo de afetação que qualifica ao 

corpo uma cadência. Corpo que interage com a profusão de sensações do real criando com ela 

as formas de experimentar o tempo da existência. No rap swingado, explode o “fogo na 

Babilônia!”. Nossa mirada, ao contrário, é vagarosa, arrasta-se desde o homem no posto Shell 

lavando o carro ou quando as três bicicletas azuis rasgam o plano-janela-do-passageiro, 

diagonalmente, de uma ponta à outra. A letra embala: “Eu não vim para me curvar, eu vim para 

conquistar”. Moto-táxis, manequins, dois senhores ensacando uma garrafa de suco de laranja. 

O cinema nos devolve uma viagem muito lenta, embora não se trate de engarrafamento, dos 

carros estacionados e atravancados à espera do sinal ou da resolução de um acidente. A câmera-

carro é desobstruída em seu flagrar. É todo o planeta que agora passa a girar morosamente, 

                                                
176 Ver no site: [o reino da representação] > [como é difícil não poder não-fazer] 
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imprimindo uma outra dinâmica à comunidade de olhares que ocupam a cena. Não se curvar177: 

antes de ser uma disposição ativa à contestação das ordens e poderes, é mesmo uma questão que 

se impõe ao corpo. Relações de força. Bia, a protagonista de Nada, interpretada pela jovem (e 

enérgica) Mc Clara Lima, sabe disso.  

Bia sabe que não fazer nada sinal é insuportável para o mundo que há. E que seu corpo, 

enquanto um campo de forças, age e sofre esse mundo, invariavelmente. 
 

[e] 

 

Plano conjunto: sala de aula vista frontalmente desde o púpito de onde o professor de 

geografia descreve os movimentos das placas tectônicas. A turma divide-se entre estar 

enfadonha ou anotar atentamente o que o homem narra. Uma aluna parece absorta em 

pensamentos que a desloca para espaços siderais – impossível saber o que pensa, porém, não é 

difícil imaginar que se refere a qualquer coisa que não a zona de convergência entre placas. 

Talvez conte os ladrilhos, talvez fixe sua concentração atentamente num minúsculo ponto sujo 

na parede branca. 

Um corte apresenta o contracampo da classe, à altura do meio da sala, e as figuras dos 

estudantes recortados a partir do torso, de costas. No verso de suas camisetas vemos a marca 

que os identifica ao respectivo período escolar: (o temível) pré-universitário. Enquanto 

demonstra com as mãos o movimento do encontro entre duas placas, aproximando os punhos 

fechados um contra o outro; a câmera realiza um ligeiríssimo chicote em direção à porta de 

entrada, à direita, de onde brota uma mulher vestida com um terninho escandalosamente 

laranja-florescente, invadindo, simultaneamente, a sala de aula e o quadro cinematográfico com 

um super-simpático “com licença!”. Equipada com um microfone portátil, que lhe atribui um 

ar de Madonna pedagógica, a mulher alerta a turma quanto à proximidade do Enem, o exame 

nacional que irá definir os destinos breves e futuros mais longínquos das vidas destes jovens que, 

a princípio, parecem não ter muita ideia do que querem, mas que desde já reconhecem o peso 

da avaliação e seu caráter decisivo nas orientações de suas breves vidas. À voz amplificada da 

coordenadora são somadas camadas sonoras de irritabilidade em função dos constantes chiados 

e ruídos causados por uma microfonia em seu sistema amplificado, a cada vez que fala e 

movimenta-se. 

                                                
177 Ver: Gilles Deleuze, Diferença e repetição. Rio de Janeiro: São Paulo: Paz e Terra, 2018, p. 360-362: “Fundar, 
com efeito, é sempre dobrar, encurvar, recurvar – organizar a ordem das estações, dos anos e dos dias”. 



 

 153 

Do grupo ao indivíduo, Nada passa assim da sala de aula enquanto espaço coletivo para 

assumir uma forma de enquadrar os estudantes como na própria tradição de certo tipo de 

documentário: um a um, em série, cada qual com seus testemunhos mais ou menos convictos 

em relação às escolhas assumidas, eles respondem à fatídica pergunta: “o que você quer ser 

quando crescer?”. Educação Física, Medicina, Química, Arquitetura, Jornalismo, Odontologia, 

normalmente seguidos de um “mas...”, “vamos ver...”, “tá osso...”, expressando as inseguranças 

quanto à difícil aprovação no exame que separa aquelas e aqueles que iniciarão um novo ciclo 

da realidade dos que estarão fadados a repetir o processo ou desligar-se em direção à outras 

escassas possibilidades para “ganhar a vida”. A cada comentário das estudantes, a dinâmica 

coordenadora faz sua avaliação das opções individuais, com dicas e sugestões que ensejam soar 

como estímulos. Uma das estudantes, joga com a sinceridade e alguma malícia: “A gente tá 

focando é em passar de ano, né?”, ao que a turma inteira gargalha, “porque tá agarradaço!”. 

Entre aspirações e a concretude implacável, os próprios estudantes fazem mea culpa sinalizando 

já eventuais alternativas diante de possíveis “fracassos” no exame.  

 A câmera, sempre à altura dos rostos das alunas e alunos, move-se por entre as fileiras à 

medida em que a coordenadora segue seu percurso, no fora-de-quadro, nas repetidas 

microfonias e piadinhas, como uma zelosa guardiã dos futuros: “Vamos continuar descobrindo 

os segredos dos alunos...”, ela diz ao caminhar por entre a turma. Finalmente, no fundo da sala, 

a câmera encontra Bia, que até então parecia desenhar algo sem envolver-se com o contexto ou 

dar a menor atenção à presença da coordenadora. Trajando uma toca roxa na cabeça com um 

enorme olho verde estampado, como uma espécie de terceiro olho, o figuro imprime uma 

clarividência pop à jovem. Inicia-se, assim, um jogo de campo / contracampo entre Bia e a 

coordenadora, numa tensão radicalizada pelo modo “desleixado”, diferente das colegas, que a 

estudante reage à sabatina, tentando desembaraçar-se do padrão o qual a coordenadora 

insistentemente tentará convencê-la da seminal relevância. Na sua vez de responder à mesma 

pergunta realizada anteriormente às colegas, Bia, indiferente ao jogo, contesta: 

 – Nada.   

 A tensão do diálogo progride enquanto a coordenadora reafirma a exigência de que Bia 

assuma para si um lugar. A garota reclama, já no ápice do confronto: 

– Por que que eu tenho que fazer alguma coisa? 

Eis o dilema de Bia, eis o dilema de quem não quer fazer nada.  
 

[e] 
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A partir dessa sequência inicial, Nada nos conduzirá pelo cotidiano da jovem 

permanentemente assombrado pela proximidade do vestibular, sua indecisão, e a necessidade 

de “adequar-se ao sistema”. O filme é habilidoso no modo como situa a garota entre pais que 

compreendem sua insatisfação com as opções dadas e, ainda assim, demonstram-se aflitos em 

relação ao seu destino, sem com isso optar pela simplista dicotomização que opõe a juventude 

rebelde sem acolhimento e a autoridade familiar tradicional que impõe suas exigências, custe o 

que custar. No limite do que eles próprios parecem sustentar, os pais de Bia (em especial, a mãe) 

procuram amparar a filha e, simultanemanete, insistem sobre a relevância de realizar o exame 

vestibular, com genuína preocupação quanto ao seu futuro, mesmo que seja para “fracassar”. A 

dispusta e o incômodo aqui não advêm da possibilidade do malogro, mas é o nada, o não-fazer, 

aquilo que parece mais ultrajar a perspectiva dos adultos.  

A sequência do aniversário de dezoito anos de Bia é particularmente interessante para 

essa meditação. Juntos à mesa – Bia ao centro, pai à esquerda e a mãe à direita –, o casal canta 

o clássico “parabéns”, com bolo e velas, finalizando-o numa versão mista de rap e funk, com 

direito a rimas e beatbox improvisados alegremente pelos dois, tentando a seu modo familiarizar-

se com o universo de referência da filha. Em seguida, um longo zoom vagarosamente centraliza 

Bia enquanto o pai deixa a mesa para retornar imediatamente com um pacote de presente nas 

mãos. O zoom progride até deixar o casal quase que inteiramente no fora de quadro, 

concentrando-se no rosto e olhar de Bia, que não esconde a frustração diante de uma caneta 

executiva pomposa “bizarra”, incompatível com seu estilo e modo de vida, como ela própria 

contará para a tia Sweet, posteriormente. A montagem associa esse plano, em que Bia tem a 

caneta às mãos e o olhar perdido, cabelos alisados e uma “roupa de festa”, cercada pelos pais, 

num movimento de câmera que vai lhe emoldurando à tal posição; à outra imagem da própria 

Bia, com sua tradicional toca prestidigitadora e seu headphone, por onde ouvimos uma batida, 

nos corredores escolares, com outro rap marcando o compasso da sua vida, como se os dois 

mundos entrassem ali em relação num movimento de duplicidade da personagem, em plena 

rota de colisão. Finalmente, será preciso escolher, é o que o filme parece conformar pela 

montagem: entre a afirmação de uma vontade, ainda que seja pelo nada, onde a vida se vê 

positivada; e a adequação às formas sociais degeneradas que não ampliam espaço para as 

potências de um nada fazer, desejo da personagem.  

Ao longo de Nada Bia será interpelada por seis vezes a fazer alguma coisa, por diferentes 

interlocutores: 1) na escola, pela coordenadora inconformada com sua displicência; 2) na 
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conversa no carro com a mãe, após o “incidente” pedagógico, quando a mãe insinua a 

importância do exame, apesar da complacência e ternura no tom impresso em seu discurso; 3) 

no jantar de aniversário, simbolicamente, quando recebe de presente do pai a “caneta bizarra”; 

4) com a amiga rapper Sweet, que “dá a letra” sobre a vida não ser coisa fácil; 5) num segundo 

jantar familiar, no qual a calma e paciência do pai dão lugar a uma explosão moralista; 6) e, 

finalmente, no dia de realização do exame do Enem, o clímax do confronto entre Bia e o mundo 

que há. Mesmo na sequência com Sweet, na qual as duas compartilham um baseado na laje de 

uma casa sob sol intenso, onde há uma nítida comunhão de ideias em relação à vida e seus 

possíveis; insurge o apelo da tia para que Bia se inclua, recorrendo à retórica que associa biografia 

e cronologia à maturidade e experiência:  

– Escuta a sua tia, quando cê for mais velha cê vai entender... ou aceitar.  

Bia, novamente, expõe seu desejo:  

– Eu quero poder não saber, tá ligado? 

A todo custo, a personagem reage às sistemáticas determinações morais que, em comum, 

almejam lhe outorgar um estatuto identitário condicionador – seja pelas instituições, seja pelos 

próximos. Reagindo aos qualificadores da representação, a vontade de poder178 de Bia, silenciosa, 

torna-se reativa à medida que tais injunções dilatam a densidade de suas forças sobre seu corpo, 

numa escala progressiva, que tem como desfecho o emprego de suas energias numa batalha 

frontal com a rede moduladora: do enfrentamento com a coordenadora, que a leva à advertência; 

ao calamitoso desfecho do segundo jantar familiar, quando o pai apela ao lugar da retórica moral 

e da autoridade para convencê-la da gravidade de pensar numa carreira, já que é a “primeira da 

família a poder ir à universidade”, completando o destino de sua herança; e, finalmente, no dia 

do ENEM, o qual a personagem se vê obrigada a realizar, a despeito de sua vontade.  

Nessa sequência, apogeu da contenda Bia versus mundo que há, em especial, a fotografia 

e a montagem elaboram uma mise-en-scène na qual a personagem não apenas figura o tempo no 

centro, como assume uma espécie de identificação entre a elaboração do discurso fílmico e seu 

lugar de enunciação. Se durante a narrativa, Nada parece estar sempre ao lado de Bia, porém, 

                                                
178 Gilles Deleuze, Nietzsche. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 23: “É por isso, antes de mais nada, que é preciso evitar 
os contrassensos sobre o princípio nietzscheano de vontade de poder. Este princípio não significa (pelo menos não 
significa em primeiro lugar) que a vontade queira o poder ou deseje dominar. Enquanto interpretamos a vontade de 
poder no sentido de ‘desejo de dominar’, fazêmo-la forçosamente depender de valores estabelecidos, os únicos 
capazes de determinar quem deve ser ‘reconhecido’ como o mais poderoso neste ou naquele caso, neste ou naquele 
conflito. Desse modo, ficamos sem conhecer a natureza da vontade de poder como princípio plástico de todas as 
nossas avaliações, como princípio escondido para a criação de novos valores não reconhecidos”.  
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sem aderir completamente à sua investida, relativizando sua indiferença ao situá-la 

relativamente a personagens não necessariamente mesquinhos ou indiferentes aos seus desejos; 

a sequência do ENEM, contrariando tal percurso, manifesta-se numa completa sobreposição 

entre os lugares de enunciação: o filme cola sua forma à presença corporificada de Bia, 

colocando-a no centro do campo gravitacional de um movimento de câmera que nos permite 

ver, a partir dos seus ombros, aquilo o que veem seus olhos – jovens, tais quais ela própria, no 

instante em que a prova do Enem tem início, revelando de forma excessivamente dramática o 

modo como reagem ao à avaliação, com tiques, tremedeiras e crises de choro. Bia, cujo olhar 

privilegiado, o tal olho oracular, assiste à cena com distanciamento, tal qual nós, espectadores; 

é a única ali capaz de reagir às forças imperativas que modelam todas as vidas, como se fosse 

vitaminada por um tipo de consciência visionária ou, pelo menos, não-alienada, como seus 

colegas de sala. Tornando-se o eixo central por onde a câmera de Diogo Lisboa e Rick Mello, 

fotógrafos de Nada, orienta-se, com a profundidade de campo reduzida, o que enfatiza o seu 

rosto em close alternando-o com o foco que passa por vezes aos demais estudantes da sala; o 

filme se agarra novamente à saída individual, já anunciada na sequência inicial com as “micro-

entrevistas”, aderindo à lógica privatista que tem na protagonista do filme uma conotação quase 

heroica. Toda a sequência é construída sob o signo do olhar e do desejo de Bia, incompatível 

com o mundo desenhado à sua volta: a câmera articula-se à sua movimentação gestual, 

inicialmente olhando à direita, onde encontra uma jovem cujos pés inquietos colidem contra o 

assoalho explicitando o nervosismo diante da prova em curso; retorna ao centro, para então ir 

ao lado oposto, completando um travelling de 180º, quando Bia enxerga ao seu lado esquerdo 

uma jovem numa espécie de crise de ansiedade, chorando. O movimento retorna ao eixo central, 

reenfocando e reenquadrando Bia, cujos olhos, reticentes, se detêm na prova, à sua frente. Ela 

respira, junta suas coisas e levanta-se em direção à saída, deixando a sala e o monitor da avaliação 

que não sabe como contê-la.  

Ao projetar uma fuga individual que acaba também por isolar sua protagonista num 

individualismo desmedido, Nada enfatiza a mesma retórica contemporânea contra a qual a 

própria personagem dirige suas forças, no interior da lógica excludente do capitalismo 

contemporâneo que é nutrida pelos sucessos e fracassos pessoais, dos sujeitos endividados e em 

constante processo de autopunição. Se o nada fazer de Bia, sua potência afirmativa, encontra 

no rap uma explosão sensível capaz de deslocá-la à medida que também não lhe demanda uma 

ação qualquer, uma vez que nem mesmo participar do circuito musical parece ser algo almejado 
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pela personagem, como o coloca em seu diálogo com com Sweet; aqui, sua inadequação ao 

mundo está revelada pela afirmação de um gesto denegativo, que tem validade à medida que 

precisa contrapor-se, dialeticamente. Bia passa então da indiferença do nada, ao grito de 

insurgência que diz: isto não. Diante desta prova, desta escola, desta carreira, não me curvo. A 

diferença entre os dois movimentos é imensa. No primeiro, trata-se de, como uma Bartleby 

mineira, esquivar-se a tudo o que a burocracia, as normas, a representação e a moral fazem 

convergir e naturalizar, afirmando-se politicamente pela figura do desinteresse, que até então 

não se confundia com niilismo. Contudo, o império e as energias negativas são tais e tamanhos 

que sua repetitiva ação levará Bia ao ponto de exaustão cuja única resposta e saída é então uma 

entrada no seio das potências degeneradas, para assim negá-las. É quando Bia abandona a sala 

de aula do Enem, com os demais estudantes desnorteados com o exame, e mete de volta sua 

toca na cabeça, “reassumindo o controle” de sua vida. É importante ressalvar que o ímpeto ao 

Nada só é possível, para Bia, pelas condições socioeconômicas de sua família, como reforça o 

pai em sua lição de moral. Alimentada, com roupas lavadas, uma casa e seu fone de ouvido, a 

jovem possui as condições materiais de possibilidade para insurgir-se. Aqui, o deslocamento 

subjetivo, que desenquadra a identificação entre corpo material – jovem negra brasileira – à 

potência afetiva, é garantido pelas próprias famílias que lhe confere também as formas de 

nutrição básicas da vida. Diferente de Carolina de Jesus, Bia tem a escolha. Sem tal margem de 

deslocamento garantida pela dimensão constitutiva da vida, talvez Bia se visse também impelida 

pela adequação ao modelo profissional porvir.   

A atitude insurgente e a saída individual fazem com que todo o esforço de Bia, em Nada, 

seu querer não-fazer, esvazie-se perante a obrigação de uma tomada de posição que não é tão-

somente da ordem da abnegação, e agora flerta confusamente com um niilismo desgarrado, 

dentro da pulsão dialética negativa179, sem saída. Quer dizer, compelida ao enfrentamento, resta 

a Bia senão duas alternativas: render-se ao mundo transtornado à sua volta, realçado pela 

panorâmica que a circunda em meio às outras vidas também à mercê do mesmo jogo neoliberal 

                                                
 
179 Gilles Deleuze, Nietzsche e a filosofia, p. 8: “Ora, se devemos atribuir a maior importância a esta distinção entre 
duas espécies de qualidades, é porque ela se encontra sempre no centro da filosofia de Nietzsche; entre a ação e a 
afirmação, entre a reação e a negação, há uma afinidade profunda, cumplicidade, mas nenhuma confusão. Além 
disso, a determinação dessas afinidades põe em jogo toda a arte da filosofia. Por um lado, é evidente que há 
afirmação em toda ação, que há negação em toda reação. Mas, por outro lado, a ação e a reação são antes meios, 
meios ou instrumentos da vontade de poder que afirma e que nega: as forças reativas, instrumentos do niilismo”. 
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individualista e competitivo sistêmico; ou, reativamente, renunciar a esse mundo, negando-o 

integralmente. A opção pela fuga, entretanto, não a levará à um desfecho de libertação, sem 

suspeitas ou consequências. Após abandonar a avaliação, assistimos Bia numa rodovidária 

intermunicipal, diante de dezenas de letreiros de cidades nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. O destino incerto a coloca num ônibus rumo a um desses lugares, lugar este que Nada 

não nos deixar saber. Já no ônibus, uma mulher negra, não mais que uma década mais velha, 

toma acento carregando no colo uma criança pequena. O look da mulher – piercings, cabelo 

trançado com fios de lã roxo, ar despojado e independente – e seu sorriso farto imediatamente 

instalam uma relação de semelhança com Bia, baseada no par identificação-projeção. Se ao 

longo de todo o filme, Bia repele os fluxos que tentam codificá-la e identificá-la, enquadrando-

a numa identidade unívoca, a fuga a coloca diante de um modelo ao qual era parece, por fim, 

aceder. A mulher confessa ter feito o mesmo que Bia está fazendo agora: fugido da cidade em 

direção à “roça” na altura dos seus vinte anos, dando ainda mais peso à analogia da jovem que 

está diante de uma vida tal qual a sua, que se repete, semelhantemente. A câmera, que o tempo 

todo esteve com Bia, fixa o quadro na mulher, cuja entrada na narrativa e a posição central em 

seu cerramento assumem a função de qualificar a protagonista no âmbito da representação e seu 

regime de circularidade idêntica180.  

– Valeu a pena?, Bia pergunta, enquanto o quadro se mantém fixo em sua “irmã” mais 

velha, como se assim nos pusesse diante da própria Bia futura, cuja vida recém-iniciada agora 

está fundada por uma qualificação da identidade por espelhamento, que encontra no outro a 

linha reta de sua própria trajetória, como se a vida estivesse assim findada a ser uma mera 

repetição de ciclos idênticos àquelas e aqueles que reagiram de modo semelhante no presente. 

No fundo, a pergunta arrasta Bia para o solo da causalidade que, na expectativa da liberdade, 

desarticula o devir consagrando o principado da representação. O olho prestidigitador de Bia 

entrega sua potência auspiciosa de vidente – não do futuro, mas daquela que faz do ver uma 

forma de agir, um não-fazer sem funcionalidade – à esperança de estar num ônibus para o 

caminho certo, na linha reta da flecha da história. Império do Mesmo.  
 

                                                
180 David Lapoujade, Deleuze, os movimentos aberrantes, p. 49: “Identidade e circularidade são as duas formas 
que instauram o reinado de representação. Fundar é sempre fundar sobre uma identidade preexistene que possui 
sobretudo o que os outros só possuem de maneira secundária; mas é também introduzir o princípio de uma tal 
distribuição circular que o fundamento faz círculo com o que funda para submetê-lo à sua lei. Todas as diferenças 
entre pretendentes se veem assim subordinadas à semelhança que elas mantêm entre si ao longo de uma escala 
eletiva, enquanto a semelhança se vê fundada na identidade de si da Ideia. Como não ver, nessa apresentação que 
Deleuze faz de Platão, que a única questão que importa é a do fundamento?” 
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Sob qual direito o cinema veio a se tornar o que é? Quais foram os predicados que lhe 

outorgaram as condições para assentar um solo onde a representação assumiria o principado, o 

jugo sob o qual todas as imagens devem ser apreendidas? Seguindo uma formulação 

extremamente sintética, entendemos aqui a representação como “a relação entre o conceito e seu 

objeto” 181. Nela “cada imagem ou pretensão bem fundada chama-se re-presentação (ícone), pois 

a primeira em sua ordem é ainda a segunda em si, em relação ao fundamento”182. É neste 

sentido, portanto, que a Idéia inaugura ou funda o mundo da representação, segundo Deleuze. 

Mundo onde todas as demais imagens – rebeldes e sem semelhança, os simulacros – são 

denunciadas e rejeitadas como falsos pretendentes183. No principado da representação 

invariavelmente remete a algo sobredeterminado pelo modelo da qual são pretendentes. Eis 

porquê trata-se então de um problema que concerne à moral, posto que todo o esforço será o de 

reconhecer os verdadeiros dos falsos candidatos. Deleuze identifica que neste modelo, o 

pensamento conforma uma imagem essencialmente contemplativa, já que sua imagem 

dogmática corresponde ao exercício do reconhecimento das coisas, orientando a faculdade de 

pensar em direção ao encontro do verdadeiro, da essência e do universal. Representação como 

uma busca perene da coisa idêntica a ela mesma. Se sua obra toda é atravessada pelo confronto 

com a imagem dogmática do pensamento, no cerne da representação, é porque, para Deleuze, 

o pensamento se vê inevitavelmente com a recognição, mas esta não é sua natureza primeira184.  

                                                
181 Gilles Deleuze, Diferença e repetição. Rio de Janeiro: São Paulo: Paz e Terra, 2018, p. 30.  
 
182 Ibid, p. 361. 
 
183 Cf. Gilles Deleuze, Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2009, 262. 
 
184 Gilles Deleuze, Diferença e repetição, p. 364: “É preciso que o pensamento, como determinação pura, como 
linha abstrata, afronte esse sem-fundo que é o indeterminado. Esse indeterminado, esse sem-fundo, é igualmente 
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Sob o império da representação, indagou-se vastamente sobre “o que é o Cinema?” em 

vez de especular a respeito de que modo, em que condições, sob quais premissas – velocidades, 

intensidades, saltos; estabilizações, estruturas, cadeias – o Cinema chegou no sítio onde está. 

Quais forças investiu e sobre quem ou o quê foram armados seus estatutos condicionantes? Com 

que direito veio a afirmar a representação como universal? E, assim sendo, por que persistir no 

fundamento únivoco do cinema ao invés de esgarçarmos os limites da imagem, além de suas 

franjas, libertando-a da zona contingenciada na qual só poderá ser aparição enquanto aparência, 

pretensão como decalque e nunca expressão de suas próprias forças e formas puras – não-

mediadas e não-universalizantes? 

Se nos interessa a questão, primeiramente, é porque do sem-fundo do solo de onde o 

cinema está sedimentado emergirão os movimentos que o trarão à superfície, explodindo o 

mesmo chão numa miríade de aberrações. Foi nessa terra estriada que o cinema e a educação 

encontraram-se. Diríamos que derivamos desse encontro, do qual não estamos desembaraçados, 

o que nos impele a seu enfrentamento. Somente assim, talvez, lançando-nos à profundidade do 

que funda, podemos insurgir não para instaurar outro solo, mas para desmoronar as bases que 

o sustentam, para fazer vir à superfície o que a representação já não terá a pretensão (e o poder) 

de hierarquizar. Reverter a representação, parafraseando Deleuze e sua proposta no âmbito do 

platonismo, significa tornar manifesta à luz do dia o que a engendra, “encurralar” sua motivação. 

Antes, porém, faz-se importante compreender que essa questão de direito “é inseparável de um 

critério que permite julgar o “fato” ou as pretensões. Em outras palavras, a questão do direito é 

inseparável da determinação de um fundamento”185. Perguntar-se-á, finalmente, com que direito o 

cinema?, a fim de encaminhar a investigação sobre o que o cinema fundamenta ao designar a si 

mesmo este ou aquele direito, em busca de qual razão orienta sua pretensão. E, sucessivamente, 

por que a representação se torna problemática, ou um inimigo a combater, à medida que tal 

regime estrutura as competências do cinema e educação?  

                                                
animalidade própria ao pensamento, a genitalidade do pensamento: não esta ou aquela forma animal, mas a 
besteria”. 
 
185 David Lapoujade, Deleuze, os movimentos aberrantes. São Paulo: n-1 edições, 2015, p. 29: “É a questão 
própria do princípio de razão suficiente. Perguntar ‘com que direito?’ significa perguntar ‘tal pretensão é bem 
fundamentada?’, ou melhor, significa perguntar ‘sobre o que ela se fundamenta para reivindicar este ou aquele 
direito?’ O que dá à sua pretensão? Segundo Deleuze, trata-se de uma das mais altas exigências da filosofia 
transcendental; é preciso manter a questão do fundamento, custe o que custar, pois é ela que dá razão à questão quid 
juris?”. 
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Como mostra Deleuze, desde Platão o pensamento está povoando o mundo de 

representações186. É o mito, com sua estrutura montada na circularidade, que estabelece a 

narrativa de uma fundação: “o modelo imanente ou o fundamento-prova de acordo com o qual 

os pretendentes devem ser julgados e a pretensão medida”187. Ele funda, pois, o domínio que 

institui toda uma linhagem da filosofia, e irá arrastar-se com o Cristianimo188 reivindicando por 

direito aquilo que é seu. Mundo da representação preenchido pelas cópias-ícone e definido nos 

termos e condições intrínsecas à relação objeto-modelo que o institui. Fundamentos que 

designam as existências como efeitos de uma Imagem-Conceito189. Em suma, objetos (como as 

imagens, por extensão) e fenômenos, comparecerão somente perante à Ideia, expressa e 

formulada por um traçado de sistemas e modelos, concretizando-se apenas enquanto decalques, 

cópias verdadeiras; e simulacros, cópias falsas, daquilo a que remetem transcendentalmente190. 

Deleuze faz uma ressalva: não é Platão quem desenvolve a potência da representação por si 

mesma, ele organiza as fronteiras sem riscos de embaralhamento, recorta, seleciona, e então 

funda, excluindo tudo aquilo que possa confundir a relação entre a Idéia e os objetos e seres dela 

derivados. Entretanto, será somente com Aristóteles que a representação enfim admitirá 

consistência taxonômica, cruzando o domínio que vai dos mais altos gêneros às menores 

                                                
 
186 Ver: Gilles Deleuze, Lógica do sentido, p. 253: “E é sob esta condição que a divisão prossegue e atinge seu fim, 
que é não a especificação do conceito, mas a autenticação da Idéia, não a determinação da espécie, mas a seleção 
da linhagem”.  
 
187 Ibid., p. 262. 
 
188 Ibid., p. 266-267: “Podemos designar um terceiro momento quando, sob a influência do Cristianismo, não se 
procura mais somente fundar a representação, torná-la possível, nem especificá-la ou determiná-la como finita, 
mas torná-la infinita, fazer valer para ela uma pretensão sobre o ilimitado, fazê-la conquistar o infinitamente grande 
assim como o infinitamente pequeno, abrindo-a sobre o Ser além dos gêneros maiores e sobre o singular aquém 
das menores espécies”. Nesse ponto nos parece muito profícuo amarrar o problema da representação tendo o 
Cristianismo como coincidência em Deleuze e na obra de Marie-José Mondzain, que se implicou acerca do modo 
como a questão da imagem foi posta como tal. Quer dizer, a despeito das diferenças entre os autores, parece claro 
que a problemática da Imagem ganha no Cristianismo tal consistência ontológica, extendida ao infinito, 
autorizando novas formas de subjetivação a partir e por meio das imagens, atreladas ao princípio de semelhança. É 
aí, portanto, que a representação, fundada previamente pela ontologia filosófica, irá manifestar-se em mil formas 
de aparição, produzindo toda uma vindoura economia do olhar modelando as imagens e, por extensão, 
sobredeterminando a condição do olhar. Ver: Marie-José Mondzain, “Imagem, Sujeito, Poder” in: outra travessia, 
n. 22, p. 175–192, 2016.   
 
189 Cf. Gilles Deleuze, Diferença e Repetição, p. 393-396.  
 
190 Ver: Ibid., p. 353: “A representação é o lugar da ilusão transcendental. Essa ilusão tem várias formas, quatro 
formas interpenetradas, que correspondem particularmente ao pensamento, ao sensível, à Ideia e ao ser”.  
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espécies191, aperfeiçoando o método da divisão, da serialização e dos recortes: “Se Platão é o 

grande Fundador do mundo da representação, quem instaura o ‘maior erro’ é Aristóteles, que é 

o seu grande Organizador; é ele que (...) confere à representação sua estrutura orgânica e a 

estende sobre o mundo”192.  

A Ideia tem o papel de fundamento à medida que possui, a priori, uma qualidade na qual 

cada fenômeno poderá pretender somente em segundo (...terceiro, quarto...193) lugar, a partir 

dos princípios de semelhaça para com ela mesma. O fundamento cria os sistemas de hierarquia 

do tribunal, repartindo seletivamente em conformidade com as exigências do modelo. Fundar 

já não significa instaurar e tornar possível a representação, mas tornar a representação infinita194, é o 

que insiste Deleuze. Assim, retornar à questão “com que direito?” – quid juris? - é questionar 

que fundar a representação é sempre estatuir um novo mundo – unívoco, totalizante, centrípeto, 

do qual nada escapa, sem alteração. Trata-se de um modo de não só povoar a terra, mas de 

estender a todas as figuras de ocupação os valores do julgamento. É todo um sistema legislativo-

judiciário que se impõe anteriormente à instauração dos modos de existência, num amplo 

regime de ordenação. Funda-se para julgar, para dar o direito de julgar, para especificar o código 

de hierarquia e seleção sob o qual todas as coisas, todos os povos, todos os modos de existência 

serão assim ajuizados, num círculo ininterrupto de univocidade da Identidade, do Mesmo, do 

Mito e, ao que nos compete, também da do Saber, da Criança, da Imagem.  

  

                                                
 
191 Gilles Deleuze, Diferença e repetição, p. 349: “O maior esforço da filosofia talvez tenha consistido em tornar a 
representação infinita (orgíaca). Trata-se de estender a representação até o grande demais e o pequeno demais da 
diferença; de dar uma perspectiva insuspeita à representação, isto é, de inventar técnicas teológicas, científicas, 
estéticas que lhe permitam integrar a profundidade da diferença em si; trata-se de fazer com que a representação 
conquiste o obscuro; que compreenda o esvanecimento da diferença pequena demais e o desmembramento da 
diferença grande demais; que capte a potência do atordoamento, da embriaguez, da crueldade e até mesmo da 
morte. Em suma, trata-se de fazer um pouco do sangue de Dionísio correr nas veias orgânicas de Apolo”. 
 
192 David Lapoujade, Deleuze, os movimentos aberrantes, p. 49. Ver também Gilles Deleuze, Lógica do sentido, 
p. 267. 
 
193 Gilles Deleuze, Diferença e repetição, p. 30: “um conceito pode sempre ser bloqueado no nível de cada uma de 
suas determinações, de cada um dos predicados que ele compreende. O próprio do predicado como determinação 
é permanecer fixo no conceito, ao mesmo tempo que se torna outro na coisa (animal se torna outro em homem e 
em cavalo, humanidade se torna outra em Pedro e Paulo). 
 
194 Ibid., p. 362. 
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O cinema não fez por menos designando historicamente seus próprios modelos e 

pretendentes. Na forma, é o código de escalonamento e a decupagem que forjam toda uma 

“gramática” com seus raccords, a dualidade campo-contracampo, o plano-sequência e a 

montagem proibida, submetidos às dinâmicas espaço-temporais da realidade; é o ponto de vista, 

como instância privilegiada do corpo, na centralidade do regime escópico cartesiano. Enquanto 

modo de produção, a hierarquia das equipes, a verticalidade das funções, a linha de montagem 

introjetada. Como modo de distribuição, são os festivais, mecanismos concentrados de 

distribuição, bilheteria como valor de mercado, atribuições de notas e economias baseadas em 

rankings, títulos e premiações. No nível discursivo, o lugar de enunciação demandante da 

presença do autor, a invenção de uma mirada heternormativa, a relação espectador-obra 

enquanto lócus de passividade, a primazia do inconsciente redutível aos esquemas homem-

mulher, mocinho-bandido, cowboy-indígena, cultura-natureza.  Às imagens não-ficcionais, foi 

a utópica objetividade e a epistemologia moderna que engendraram uma relação de factualidade 

e toda uma lógica do verídico que amarrou o documentário a uma síndrome da verdade do real. 

O círculo vicioso do fundamento trata de estabelecer todas as linhas sob as quais as imagens são 

tratadas. Ela se estende à moral, à medida em que impõe a forma da boa consciência; mancha 

o chão da técnica, ao recrutar seus operários rumo ao paradigma da qualidade; alcança o Belo, 

apreciando sob o estatuto da autoridade formal. No plano acadêmico, nos vemos fincados pelas 

estacas das enciclopédias, dicionários e taxonomias exclusivistas. Se nos ocupamos do 

fundamento, finalmente, é porque nos interessa explicitar como a representação se expande 

como uma força plasmática que cria as condições de possibilidade para a inoculação do devir de 

todas as outras demais forças. Com efeito, o terreno do cinema e educação são um só e o mesmo 

quando ancorados pelos seus pesados grilhos.  

É o que nos mostra o então presidente Getúlio Vargas, num discurso exemplar de 1934: 
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Sanear  a  te r ra ,  p o l i r  a  in te l igên c ia  e  te mpera r  o  ca r á te r  do  c i dadão ,  
adaptando-o  às  necess ida des  do  se u ha b i ta t ,  é  o  p r ime i ro  deve r  do  
Es tado .  O ra ,  en t re  os  ma is  ú te i s  f a to r es  d e  i ns t r ução ,  de  qu e  d ispõe  o  
Es tado  moderno ,  i ns c reve -se  o  c inema .  E le mento  de  c u l tu ra ,  i n f l u ind o  
d i re ta mente  sob re  o  rac ioc ín io  e  a  i mag in ação ,  e le  apu ra  as  q ua l idades  
de  obse rvação ,  aume nta  os  ca beda is  c ien t í f i cos  e  d i vu lga  o  
conhec ime nto  das  co isas ,  sem  ex ig i r  o  es fo rço  e  as  rese rvas  de  e rud içã o  
que  o  l i v ro  r eque r  e  os  mes t res ,  nas  suas  au las ,  rec la mam.  
 
A técn ica  do  c inema cor responde  aos  impe ra t i vos  da  v ida  
contemporâne a .  Ao  revés  d as  ge rações  de  onte m,  obr ig adas  a  consumi r  
l a rgo  te mpo no  e xame de morado  e  mi nuc ioso  dos  tex t os ,  as  de  ho je  e ,  
p r inc ipa l ment e ,  as  d e  ama nhã ,  e n t ra rão  e m co ntac to  c om os  
acontec i mentos  da  His tó r i a  e  aco mpanharão  os  resu l ta d os  das  p esqu isas  
exper imenta is ,  a t ravés  das  re presen tações  d a  te la  s onora .  Os  c ron is tas  
do  fu tu ro  basea rão  os  seus  comentá r ios  nesses  segu i mentos  v i vos  da  
rea l idade ,  co lh idos  e m f lagra n te ,  no  p róp r io  tec ido  da s  c i rcuns tânc ias .  
Se  nos  cen t ros  de  c i v i l i z ação  mi lena r  j á  exe rce  o  c in ema tão  a l ta  funç ão ,  
mu i to  ma io r  se rá  a  su a  i mpor tânc ia  nos  pa íses  novos ,  a  e xemplo ,  no  
nosso .  Ampa rando  a  indús t r i a  c i nemat ográ f i ca  nac i ona l ,  o  Govern o  
Prov i só r i o  c ump r iu  d i ta me i mper ioso  e  i r recus áve l .  Po r  sua  des mesura da  
grandeza  g eográ f ica ,  depara  o  B ras i l ,  ao  es t ad is ta ,  uma sé r ie  de  
p rob le mas  comp lexos ,  de  o rde m econô mica ,  po l í t i ca  e  soc ia l ,  cu jas  
so luções  dependem da  aná l i se  r igo rosa  de  ce r tos  dados  fundame nta is ,  
em ge ra l ,  obs curos  e  ind ec isos .  
 
O pape l  do  c inema ,  nesse  pa r t i cu la r ,  pode  se r  ve rdade i ramen te  
essenc ia l .  E le  ap rox i mará ,  pe la  v i são  i nc is i va  dos  fa t os ,  os  d i fe re n tes  
núc leos  humanos ,  d i sp ersos  no  te r r i tó r i o  vas to  d a  Repúb l i ca .  O  
cauche i ro  a mazôn ico ,  o  pes cador  no rdes t ino ,  o  pas t o r  d os  va les  do  
Jaguar i be  ou  do  São  F ra nc isco ,  os  senhores  de  engenho pernambucanos ,  
os  p lan tado res  de  cacau d a  Ba ía ,  segu i rão  de  per to  a  ex is tênc ia  dos  
fazende i ros  de  São  Pau lo  e  d e  Mi nas  Gera is ,  dos  c r i ador es  do  R io  G rande  
do  Su l ,  dos  indus t r i a i s  dos  ce nt ros  u rbanos ;  os  se r tan e jos  ve rão  ass i m  
met ró po les ,  onde  se  e labo ra  o  nosso  p ro gresso ,  e  os  c i ta d inos ,  os  
campos  e  os  p lan a l tos  d o  in te r i o r ,  onde  se  ca ld e ia  a  nac iona l ida de  do  
po rv i r .  
 
O c ine ma se rá ,  ass i m,  o  l i v r o  de  imagens  luminosas ,  n o  qua l  as  nossa s  
popu lações  p ra ie i r as  e  ru ra i s  ap rende rão  a  ama r o  Bra s i l ,  ac rescendo  a  
conf iança  nos  des t inos  da  Pá t r i a .  Para  a  massa  dos  a na l fabe t os ,  se rá  
essa  a  d isc ip l i na  pedagó g ica  ma is  pe r fe i ta ,  ma is  fác i l  e  impress i va .  Para  
os  l e t rad os ,  pa r a  os  res ponsáve is  pe l o  êx i to  da  noss a  admin is t ração ,  
se rá  uma  admi ráve l  esco la .  Assoc i ando  ao  c inema  o  rád i o  e  o  cu l to  
rac iona l  dos  despo r tos ,  compl e ta rá  o  Gove rno  um  s is te ma a r t i cu la do  d e  
educação  ment a l ,  mo ra l  e  h ig iê n ica .  
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[e] 

 

O discurso195 do estadista realça que o cinema, como elemento cultural em encontro com 

o universo educativo, colabora simultaneamente com a divulgação do conhecimento científico 

e os processos de aprendizagem. Sua retórica contém a pressuposição corrente de que as imagens 

se apresentam como instrumentos ativos para a mobilização das populações urbanas, em escala; 

driblam o analfabetismo acachapante; e imprimem, pelo sedutor aspecto dos fechos luminosos, 

uma configuração mista de entretenimento e educação cívica, sem a densidade dos livros e a 

gravidade do tradicional aparelho escolar. Ao apartar o conhecimento que manejam as 

comunidades tradicionais da sabedoria instrumentalizada pela civilização moderna, realçando a 

suposta defasagem com que vivem caucheiros, pescadores, pastores, sertanejos; Vargas entrega 

ao cinema a promessa de minimizar uma distância ontologicamente desejável, herança retilínea 

da razão moderna, almejando igualar idealmente singularidades rumo à integração e unificação 

em nome de um arquétipo de cidadão nacional196. Em seu “sistema articulado de educação 

mental, moral e higiênica”, o cinema assume uma conformação ainda mais pregnante do que a 

mera exemplificação: as imagens são efetivamente “seguimentos vivos da realidade”, as quais 

serão tomadas como evidências e testemunhos de época pelos historiadores do porvir. Imagens 

como os fósseis do mundo moderno.    

Ademais, ao outorgar ao Estado o mando sobre as “qualidades morais” dos filmes aptos 

ou não a circular nas salas de cinema, restringindo a difusão de títulos “perigosos” para as mentes 

“sadias” dos jovens, censurando filmes sobrecarregados de “vícios”197, com conotações 

                                                
 
195 Getúlio Vargas, Cinema nacional: elemento de aproximação dos habitantes do país, p. 187-188. Discurso 
pronunciado na manifestação promovida pelos cinematografistas, em 25 de junho de 1934.  Disponível em: 
<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/getulio-
vargas/discursos/1934/04.pdf/view>. Acesso em: 08 jul. de 2017. 
 
196 O raciocínio de Vargas, em 1931, é lamentavelmente coincidente às muitas das declarações do atual presidente 
do Brasil, Jair Bolsonaro. Ao ser indagado sobre a conflituosa contenda em relação à demarcação das terras 
indígenas e quilombolas, que se arrasta desde os últimos governos, Bolsonaro argumenta: “Mais de 15% do 
território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de um milhão de pessoas vivem nestes 
lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos 
e valorizar a todos os brasileiros”. A identidade brasileiro – homem, branco, médio – é o fundamento que 
sobredetermina todas as demais subjetividades. Longe de qualquer discernimento quanto à alteridade e à diferença, 
a fala do presidente insiste na lógica integralista que secularmente investiu geolocalizadamente sua primazia 
identitária segundo o prisma do universal e da transparência. Novamente, é a representação que coopera com tal 
regime com suas fórmulas taxonômicas e prescritivas. 
 
197 Ver: Marilia Franco, "Hipótese-cinema: múltiplos diálogos" in: Adriana Fresquet (Org.), Dossiê cinema e 
educação # 1: uma relação sob a hipótese de alteridade de Alain Bergala. Rio de Janeiro: Booklink, 2011, p. 18: 
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supostamente lascivas e indecorosas; a retórica do governo acatava duplamente à expectativa das 

famílias e de algumas linhas pedagógicas “protecionistas” que reivindicavam uma rígida 

formação moral dos estudantes – e da sociedade, de maneira ampla. É assim que nas décadas 

iniciais do século XX a representação irá estratificar os alicerces para o incremento de um sem-

número de ações que terão em comum a estima pela ordem e progresso, nutridas pelos preceitos 

cientificistas e o combate direto à vulgarização das experiências sociais, pacote ofertado 

largamente pelo cinema estrangeiro, principalmente o hollywoodiano. 

Vargas e seus partidários confiaram à representação o primado para a criação de uma 

pedagogia do cinema, na esteira do projeto progressista-ufanista nacional, que norteou sólidas 

políticas públicas, dentre as quais a criação do INCE (Instituto Nacional de Cinema 

Educativo)198. Estas medidas são contemporâneas às prescrições que muitos autores propuseram 

nos anos 1930199, em especial os dogmas postulados pelos pedagogos Jonathas Serrano e 

Francisco Venâncio Filho em seu estudo pioneiro na área, Cinema e Educação200. A publicação 

não tem apenas um caráter reflexivo e didático em torno das possibilidades pedagógicas do 

cinema. Seu verniz reformatório incita um combate efetivo às práticas “degeneradas”. Espécie 

                                                
“Foi nessa década que educadores, pais e instituições religiosas começaram a se preocupar com a moral e os 
costumes que estavam se difundindo através dos filmes e do cinema., algumas vezes em contradição direta com 
aquilo que se buscava na formação das novas gerações e que se valorizava como comportamento socialmente 
equilibrado”.  
 
198 Não é nosso objetivo traçar uma nova (velha) história em torno dos primórdios do cinema educativo no Brasil, 
mas sobretudo afirmar o que a bibliografia já bastante vasta sobre o tema parece ter relegado a um plano secundário: 
todo aquele programa esteve orientado por uma subserviência das imagens aos fundamentos da representação, em 
consonância com os modelos da ciência e da moral. A respeito dessa bibliografia, recomenda-se o levantamento 
realizado pelo site Mnemocine, portal dedicado ao ensino e à pesquisa de cinema, que reúne um enorme acervo de 
textos, bancos de dados e pesquisas das diversas áreas. Assim como as publicações de Joaquim Canuto Mendes de 
Almeida, Cinema contra cinema: bases gerais para um esboço de organização de cinema educativo no Brasil. São 
Paulo: São Paulo Ed., 1931; Sheila Schvarzman, Humberto Mauro e as imagens do Brasil. São Paulo: Editora 
UNESP, 2004; Eduardo Morettin, Humberto Mauro, cinema, história. São Paulo: Alameda Casa Editora, 2013. 
 
199 Eduardo Morettin, “Cinema educativo: uma abordagem histórica” in: Comunicação & Educação. n. 4, 1995, 
p. 13: “O cinema educativo, entendido como um importante auxiliar do professor no ensino e um poderoso 
instrumento de atuação sobre o social, foi debatido e defendido por muitos pedagogos e intelectuais paulistas e 
cariocas nos anos 20 e 30, como Manuel Bergstrom Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Edgar Roquete Pinto 
e Jonathas Serranos, entre outros (...) Ao lado dos aplausos às primeiras iniciativas dos governos estadual e federal 
pelo ‘bom’ cinema, uma verdadeira campanha seria desenvolvida nas revistas pedagógicas oficiais, como Educação, 
Escola Nova, Revista de Educação, Boletim da Educação Pública e Revista Nacional de Educação, e nos livros Cinema e 
Educação, de Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho e Cinema contra Cinema, de Joaquim Canuto Mendes 
de almeida, ambos de 1931”.   
 
200 Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho, Cinema e educação. São Paulo: Melhoramentos, 1931, p. 13 e 
14: “não basta reconhecer e proclamar o valor educativo do cinema, nem tão pouco inserir em leis e regulamentos 
disposições referentes ao assunto. Para aplicar de fato o cinema à educação nacional, cumpre resolver uma série de 
problemas preliminares”. 
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de coletânea composta por normas para a produção e difusão de filmes “adequados” ao ambiente 

escolar, os autores iniciam assim todo um esforço esquemático através da criação de ordenações 

e regulamentos aos quais os filmes necessitam atender: um bom filme deve ser curto, entre dez 

minutos e um quarto de hora; sugestivo, pois um filme enfadonho é contraproducente; 

instantâneo, quer dizer, conter o mínimo de legendas201. Tais medidas visam à mais irrestrita 

propagação do cinema educativo em face às inúmeras “deformações” existentes em muitos dos 

rolos da época. São os herdeiros diretos de Aristóteles202. 
 

[e] 

 

Jacques Rancière diria que esses emissários da educação conscienciosa através do cinema, 

assim como seus critérios de qualificação das imagens, estão completamente adequados à 

presunção irrefutável de uma continuidade transparente entre os modos de relação e circulação 

do tecido social e os objetos do campo artístico203. Tal forma de “politização” das imagens é 

acompanhada pela crença de que cabe às obras revelar os estigmas da dominação, ridicularizar 

os ícones reinantes ou converter-se em prática social204. É caro a este modo de identificação 

particular das imagens os usos e destinações que se faz delas, em geral. Sua finalidade, portanto, 

deve ser advertida, bem como sua adequação aos valores e costumes dentro de certo recorte 

                                                
 
201 Cf. Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho, Cinema e educação.  
 
202 Eduardo Morettin demonstra como o média-metragem Os Bandeirantes (1940), dirigido por Humberto Mauro, 
sob  a orientação geral de Roquete Pinto e a coordenação histórica de Afonso de Taunay, diretor do Museu 
Paulista, aparece como o signo do que deveria ser o filme histórico ideal, reproduzindo com “fidelidade” o passado, 
autorizando-se na voz do especialiasta e munindo-se de mapas, quadros, esculturas e diversos documentos para 
garantir seu modelo de veracidade científica. Entretanto, elementos históricos como a escravidão ou o genocídio 
indígena passam ao largo da narrativa, fundado o mito da servilidade do gentio e da benevolência dos brancos que 
desbravam o interesse para beneficiar apenas a coroa portuguesa. Cf. Eduardo Morettin, "Cinema educativo: uma 
abordagem histórica" in: Comunicação & Educação. n. 4, 1995.  
 
203 Jacques Rancière, A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 2005, p. 28-31: “No que diz 
respeito ao que chamamos arte, pode-se com efeito distinguir, na tradição ocidental, três grandes regimes de 
identificação. Em primeiro lugar, há o que proponho chamar um regime ético das imagens. Neste regime, a ‘a arte’ 
não é identificada enquanto tal, mas se encontra subsumida na questão das imagens (...) Trata-se, nesse regime, de 
saber no que o modo de ser das imagens concerne ao ethos, à maneira de ser dos indivíduos e das coletividades. E 
essa questão impede a ‘arte’ de se individualizar enquanto tal”.  
 
204 Jacques Rancière, O espectador emancipado, p. 52: “Supõe-se que a arte nos torna revoltados quando nos 
mostra coisas revoltantes, que nos mobiliza pelo fato de mover-se para fora do ateliê ou do museu, e que nos 
transforma em oponentes do sistema dominante ao se negar como elemento desse sistema. Apresenta-se sempre 
como evidente a passagem da causa ao efeito, da intenção ao resultado, a não ser que se suponha o artista inábil ou 
o destinatário incorrigível”. 
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espaço-temporal, sem ultrajar a moral que normatiza a vida comunitária. Não à toa, Rancière 

se questiona a que esse modelo se reporta e ao que deve a quem é por ele definido e julgado, 

batizado-o de “modelo pedagógico de efácia da arte”205. 

No que concerne ao cinema e educação, há ao menos duas relações amalgamadas a tal 

perspectiva e que poderíamos tentar descrever, individualmente, da seguinte maneira: em 

primeiro lugar, é a contraditória natureza fática do cinema, sua capacidade de expansão e difusão 

de conteúdos, para uma massa de olhares, que se vê mobilizada. Os saberes da ciência teriam 

nas “letras luminosas” das imagens um aliado mais ágil e competente na consolidação do grande 

projeto alfabetizador. Com efeito, o cinema converte-se num eficaz detergente para higienizar 

a consciência coletiva aparentemente hipnotizada pelas atrações cinematográficas depravadas. 

Não é difícil perceber como tal noção se ampara na ideia de que há um continuum entre a 

produção de palavras, imagens e sons, e o empenho de determinadas ações por sujeitos, sejam 

espectadores ou estudantes206. O que é questionado por Rancière, e que tomamos de 

empréstimo, é a eficácia do modelo, ou seja, o jogo direto de causas definidas e fins 

premeditados207. Arte e educação, imagens e conteúdos, eficácia moral e identificação sensível 

com a representação estão juntas na produção de um mundo consensual onde o que faz o cinema 

nada mais é do que servir-se para a produção de efeitos ótimos. Não é estranho imaginar essa 

perspectvia adotada no apogeu de um estado ufanista, dentro de um quadro epistemológico 

eurocêntrico moderno, renascido e fortalecido da Grande Guerra rumo à sua hiperconcentração 

e declínio duas décadas depois (e não é estranho também, embora não seja nada alegre, perceber 

como tal modelo ressurge de maneira renovada em nosso mundo contemporâneo, como 

veremos em breve).   

O segundo movimento que compete a tal compreensão incide diretamente sobre os 

estudantes-espectadores, os sujeitos a serem reformados. A linha do continuum, ao crer 

substancialmente na relação direta entre ação da imagem e reação no mundo, basicamente faz 

                                                
205 Jacques Rancière, O espectador emancipado, p. 53. 
 
206 A respeito dessa discussão, ver a carta endereçada à Cezar Migliorin, Mirar o inimigo. 
 
207 Jacques Rancière, O espectador emancipado, p. 55: “O problema então não se refere à validade moral ou política 
da mensagem transmitida pelo dispositivo representativo. Refere-se ao próprio dispositivo. Sua fissura põe à mostra 
que a eficácia da arte não consiste em transmitir mensagens, dar modelos ou contramodelos de comportamento ou 
ensinar a decifrar as representações. Ela consiste sobretudo em disposições dos corpos, em recortes de espaços e 
tempos singulares que definem maneiras de ser, juntos ou separados, na frente ou no meio, dentro ou fora, perto 
ou longe”. 
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por subtrair os espectadores. Por subtração entendemos que os espectadores são considerados 

desprovidos de funções ativas, de quaisquer capacidades de operação sobre as imagens. Crianças 

ou analfabetas, ambas subcategorias à margem do modelo cívico urbano do brasileiro médio, 

inaptas a compreender as imagens em suas relações transversais e aceitando-as enquanto 

semelhança do mundo social, ou, como as emissárias de histórias que, pela força da semelhança 

identificadora, as toma – espectadoras – caracterizando-as como receptáculos esvaziados de 

capacidades reflexivas e conectivas. Este fundamento pauta uma associação funcional com a 

própria noção de transmissão do saber que naquele contexto está sendo amplamento debatida 

na Europa em muitas das correntes pedagógicas da Escola Nova. Aqui, no entanto, a pedagogia 

das imagens assume efeitos mágicos e hipnóticos. Nesse caso, aprender acontece sem que se 

faça nada, basta confiar no que dizem – e, convenhamos, mais compreensível confiar numa tela 

grande com som bem alto.  

É assim que a representação lança mais uma vez seus braços e pernas por toda parte. 

Pois, se o processo de aprendizagem se reconhece enquanto apropriação de um saber exterior, 

o conhecimento nunca é uma produção em si mesma, fruto de um trabalho cognitivo na ordem 

da invenção. Novamente, a representação situa-se no centro de uma ampla política da recognição 

na qual se confirma que aprender é ter aptidão para o mero reconhecimento de estruturas de 

sentido e enunciados fixos, cujos fins são explícitos e assimiláveis, basta atenção. Quer dizer: 

conhecer, aprender, saber é acessar um dado existente no mundo, reconhecê-lo em suas formas 

concretas e materiais, tomá-lo para si em sua semelhança. Nada melhor do que uma máquina 

visual e sonora, de alta reprodutibilidade técnica, para alargar o campo de infiltração das 

asserções dirigindo-as ao contingente de novos espectadores-aprendizes. As imagens, tal como 

o saber transmitido, passam de um polo de difusão para um input sem variação, mudança de 

ritmo ou método de entrada. É quando a representação ata o nó do cinema e educação, operando 

como um protagonista de um projeto nacional civilizatório e edificante. 
 

[e] 

 

Os mandarins do fundamento não se perderam no fio da História. Sua permanência e 

presença sistemática tem lugar garantido nas assembleias, palanques, bibliotecas ou de 

celebradas conferências, como as TED talks. Às vezes, é importante enfatizar, alguns lançam-

se munidos de idênticas premissas e orientados pelas melhores intenções. É o caso da lei nº 

13.006, projeto levado a cabo pelo então senador Cristovam Buarque: “a exibição de filmes de 
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produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta 

pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 

mensais”208. A lei, celebrada majoritariamente pelas pessoas envolvidas em cinema e educação 

no Brasil, centralizou intensos debates e inúmeras publicações nos meses seguintes à sua 

promulgação. Sem nos atermos detalhadamente nessa discussão quanto às variáveis que se 

abrem a partir da Lei em relação à curadoria, formatos de exibição, acervo, infra-estrutura, 

relação com o mercado, etc., gostaríamos apenas de recuperar a lógica do senador que a 

defendeu junto ao Legislativo, reforçando nossa hipótese na qual a representação parece 

sobreterminar, macro e micropoliticamente, a pedagogia do cinema. 

 Cristovam Buarque debruça-se sobre dois princípios fundamentais. No que concerne 

ao aspecto econômico da empreitada, o senador argumenta que a escola pública é uma janela de 

grande potencialidade, ainda não explorada verdadeiramente. Esta fala não está isolada. Pola 

Ribeiro, Secretário do Audiovisual à mesma época, chegou a afirmar abertamente: “Cinema na 

escola é fundamental: o jovem e o setor estão precisando”209. Quer dizer, com a introdução 

curricular do cinema na escola, almeja-se a formação de uma plateia, garantindo o acesso aos 

bens culturais, construindo uma identidade nacional, por meio dos filmes: “o Brasil precisa de 

sala de cinema como meio para atender o gosto dos brasileiros pela arte e ao mesmo tempo 

precisa usar o cinema na escola como instrumento de formação deste gosto”210. Sem acesso ao 

às obras cinematográficas na vida escolar, os jovens estarão privados de um dos objetivos centrais 

da educação, segundo Buarque, que é justamente o desenvolvimento de um espírito crítico. E o 

cinema, tal qual para Vargas, é a melhor maneira de fazê-lo, por ser a mais fácil. Repete-se a 

                                                
208 Lei sancionada em 26 de junho de 2014 pela presidenta Dilma Roussef e que acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a 
exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica.  
 
209 “Por que a Lei 13.006 é importante? Qual é o aporte do cinema à formação educacional?” O mundo é 
audiovisual. Independente da linguagem, hoje o conhecimento circula todo no audiovisual. A escola está vivendo 
esse dilema de transição. Os jovens querem uma comunicação além do quadro negro e dos livros. A lei 13.006 é 
tímida, mas abre espaço e sinaliza a necessidade da presença do cinema na escola. O cinema tem o poder de 
modificar e enrique o ambiente educacional. E pode interferir diretamente na educação. A exibição de filmes 
brasileiros é uma oportunidade para poder dar escala a essas produções audiovisuais, produzidas com recursos 
públicos. A lei possibilita real devolução da linguagem audiovisual à sociedade, ou seja, também dá oportunidade 
de escala além do mercado”. Disponível em: <https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/lei-13-006-abre-as-
portas-das-salas-de-aula-para-o-audiovisual-nacional>. Acesso em: 03 jul de 2017. 
 
210 Adriana Fresquet e Cezar Migliorin, "Da obrigatoriedade do cinema na escola, notas para uma reflexão sobre a 
Lei 13.006/14" in: Adriana Fresquet (Org.), Cinema e educação: a Lei 13.006. Reflexões, perspectiva e propostas. 
Belo Horizonte: Universo Produção, 2015, p. 4-7. 
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lógica: imagens dão a ver a “verdadeira cara do Brasil” e instruem pela imediatez com a qual 

comunicam seus enunciados e prescrevem seus discursos. Nesta chave, é preciso somente que 

sejam escolhidas as “boas imagens”, aquelas que melhor atenderão ao desejo reformador. Os 

mandarins, então, atuam como juízes que autorizam ou indeferem a circulação de certos filmes, 

assumindo que os espectadores – crianças – não detêm todas as aptidões necessárias para 

manejar uma relação direta, sem intercessores, com as imagens, sobretudo aquelas que não 

atendem às expectativas morais.  

Entramos assim no segundo aspecto. Ainda com Cristovam Buarque, entende-se que a 

cultura tem um papel associado também ao entretenimento. Quer dizer, por ser “hoje muito 

chata”, cabe à cultura levar “alegria, diversão” à escola, atendendo às demandas das crianças. Tal 

ponto retroalimenta a dimensão econômica, uma vez que expande a noção de educação 

vinculada ao entretenimento, conferindo um enorme potencial de exploração ao neoliberalismo 

desenfreado211. Todo um universo de produtos e tecnologias tornam-se imediatamente 

consumíveis no ambiente escolar à medida que argumenta-se a favor de uma transformação da 

escola por meio de telas, tablets e redes wi-fi, como se uma certa “defasagem” da escola em 

relação ao seu tempo pudesse ser superada pela introdução cotidiana de ferramentas mais ágeis 

e próprias ao mundo que há: “a criança de hoje está muito mais para o audiovisual do que para 

ao vivo. Ela gosta da tela. Ela cresceu, nasceu vendo as coisas na tela. Então, a tela é atraente. 

Então vamos colocar cinema (...) trazer um pouco mais de alegria, de sintonia da escola com as 

crianças”212. Aqui, a arte atrela-se ao domínio das coisas Belas, a um humanismo que é 

administrado pelas boas imagens e hoje já se configura como uma tarefa inalcançável pela 

filosofia ou pela velha tradição escolástica, é o que sustenta Cristovam Buarque.  

Duplo movimento da representação: na criação de um imaginário e na forma de relação 

com o espectador-estudante, forja um modelo de país, de sujeito, de cultura, transformando os 

                                                
211 John Grierson apud Silvio Da-Rin, Espelho partido: tradição e transformação do documentário. Rio de Janeiro: 
Azougue, 2004, p. 66: “Não é de hoje que essa ideia de um ciclo de financiamento sustentável aparece. John 
Grierson, um dos maiores expoentes do cinema documentário vinculado à educação, esforçou-se pela elaboração 
de toda uma cadeira que envolvia o interesse por certas obras e a sua possibilidade de financiamento: “Foi na 
interpretação educacional e não nã interpretação política ou estética que o filme documentário encontrou uma 
‘demanda’, logo, tornou financiável. Este ponto é de grande importância na apresentação do filme documentário 
como uma contribuição fundamental para a informação governamental e também para a teoria educacional. 
Tornou-se financiável porque, por um lado, foi ao encontro da necessidade do governo de um meio atraente e 
dramático que pudesse interpretar as informações do Estado. Por outro lado, foi ao encontro da necessidade dos 
educadores de um meio atraente e dramático que interpretasse a natureza da comunidade. Um proporcionava o 
público: o outro, o patrocínio. Assim fechava-se o ciclo econômico”. 
 
212 Ibid., p. 6. 
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filmes em experiências transparentes do real, eliminando a separação entre vida e tela, 

colmatando a imagem ao modelo, sem defasagem, autorizando a noção de que a imagem reflete 

a coisa, indiferenciadamente; na esfera macro-econômica, a escola torna-se presa fácil das 

inúmeras redes de entretenimento e tecnologia que, pela capacidade de introduzir velocidade 

conectiva e aperfeiçoamento lógico, no quadro das políticas da recognição, chipam os estudantes 

atualizando-os como os softwares e apps de smartphones.  

 

[e] 

vra aos analfabetos. Eles são a verdadeira maioria absoluta 
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[e] 
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Existem filmes que, pela eficácia discursiva e passional de suas narrativas, tornam-se 

como que blindados à crítica. Ou, que são só passíveis de crítica se assumimos o risco de nos 

tornarmos pessoas terríveis e insensíveis aos olhos comovidos do mundo que há. Acontece de 

alguns desses filmes irretocáveis, que nos nutrem como vitaminas de esperança, serem dirigidos 

por instituições financeiras, embora tais não constem nos créditos com aquela função – mas elas 

aparecem, invariavelmente, em algum momento após os nomes da equipe técnica. Nunca me 

sonharam (2017)213, de Cacau Rhoden, é um desses filmes.  

O documentário é movido por uma missão: de modo panorâmico, mostrar jovens do 

ensino médio brasileiro, em meio aos tantos entraves e obstáculos ligados à educação pública, 

com os medos e angústias próprios dessa fase esmagadora, lidando com a expectativa de um 

porvir e da imposição de “ser alguém” pela ordem imposta. Explorando intensamente a 

diversidade de paisagens, corpos e testemunhos, o filme pretende dar conta de um problema de 

escala nacional. Problema que encontra sua origem no artigo 205 da Constituição Federal, como 

a montagem sinaliza ao introduzir a cartela de abertura, enquanto soa um tradicional alarme 

escolar anunciando o intervalo ou a hora de ir embora: “A educação, direito de todos e dever do 

estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. Instala-se o problema: a legislação brasileira assegura ser um direito inalienável 

de cada cidadão o acesso à educação, cabendo sua plena execução ao Estado e às famílias. O 

filme não tardará em nos demonstrar que tal projeto tem sido realizado de maneira insuficiente, 

alimentando a impressão de que é preciso o desenvolvimento de novas posturas pedagógicas que 

acolham as vozes dos estudantes em sintonia com a comunidade.  

                                                
213 Ver no site: [coleções] > [artimanhas da moral, armadilhas do capital] 
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Do ponto de vista formal, Nunca me sonharam é inócuo. Ostentando todos os artifícios 

ajustados às publicidades de instituições financeiras (adiante veremos que tal aproximação não 

é meramente estilística...), o documentário recorre a numerosos efeitos e marcas de linguagem 

para erigir uma atmosfera humanista e delicada com os sujeitos que apresenta: planos em câmera 

lenta, saturação e contraste flat, corpos adequadamente iluminados, movimentos de câmera 

apurados. A fotografia está em plena harmonia com os formatos adotados pelos filmes 

institucionais contemporâneos, intensificada pelo uso da trilha sonora – uma melodia clássica 

executada por violinos, contrabaixo e celos –, na extensão dos quase 90 minutos de duração. 

Ininterrupta, de tom pomposo, a trilha colabora para a criação de um clima melancólico, 

reforçado pelo uso descomedido da câmera lenta e dos movimentos de câmera sobre muitas das 

paisagens filmadas – os urubus do mercado Ver-o-peso, em Belém do Pará; as estradas de terra 

por onde os estudantes marcham em direção à escola, no Piauí ou Ceará; ruas, parques, quadras, 

salas de aula, festas, centros comerciais, zonas rurais, numa profusão de territórios, no Rio de 

Janeiro ou São Paulo. Forma branda que atende exemplarmente a todos os pré-requisitos do 

que se ambiciona de uma elegante peça publicitária. A música atravessa toda a estrutura do 

filme, arranjado em oito capítulos: “Tempestade e Trovão”, “a Chave”, “Nunca me sonharam”, 

“Grades”, “Utopia”, “Orquestra” e o derradeiro “Tâmaras”.  

Na primeira parte, “Tempestade e Trovão”, é notável o esforço de Nunca me sonharam 

em nomear o indefinível: a adolescência e juventude enquanto uma força extemporânea, rito de 

passagem entre a infância e a vida adulta. Ou, “juventudes”, como propõe a antropóloga Regina 

Novas num dos testemunhos que concede ao filme. Enquanto as / os especialistas (pedagogas, 

pscicanalistas, economistas, agentes culturais, diretoras escolares, professoras) meditam sobre 

tais juventudes como períodos de ruptura, dor e transformação; as adolescentes expõem juízos 

divergentes entre si, explicitando a heterogeneidade de opiniões que compõem essa miríade de 

corpos, evadindo às tentativas de classificação. O que é comum a essa juventude fustigada é o 

desejo que sua voz seja ouvida, súplica ao qual o filme supostamente acolhe à medida que 

empresta tempo de tela para que, individualmente, cada uma das garotas e garotos possam falar. 

É aí novamente que a representação instala suas estruturas: pois, se, pretensamente, o filme 

parece aludir a uma heterogeneidade vocal, apostando numa polifonia geográfico-étnico-

política, no cerne da diversidade; a montagem, em sua articulação tríptica, tratará de constranger 

esses matizes à apenas um discurso unívoco. Discurso que é extrafílmico e encontra na 
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multiplicidade das falas estudantis os argumentos incorporados para dar solidez ao seu 

posicionamento crítico. 

A montagem vertical, em tríptico, administra o tom homogêneo de Nunca me sonharam 

com todo seu alcance: planos de cobertura que revelam os distintos “Brasis” onde vivem as / os 

jovens, entre bairros populares, regiões metropolitanas, favelas, subúrbios, zonas rurais; 

depoimentos e testemunhos de curtíssima duração, picotados para se encaixar nos temas de cada 

uma das respectivas partes; e a música insistente que acama as imagens e comentários, tornando-

os anestesiados, introjetando efeitos emocionais espetacularizantes em discursos já saturados. 

Há toda uma estratégia de intensificação passional que agrupa as narrações, por vezes 

complicadas, dessa juventude, genuinamente expressa por cada estudante, projetando um 

sentimento de comiseração e piedade, imbuindo-nos de um espírito solidário e irreparavelmente 

cristão. É preciso que façamos alguma coisa, todos, juntos, imediatamente, é o que o filme frisa 

através da forma a cada plano que introduz, sempre como se fosse o mesmo.  

O tom dramático do título – que não deixa de ter apelo –, retirado do depoimento de 

um dos estudantes, coopera para a reunião e integração das camadas sonoras e imagéticas, 

coincidindo com o verniz moralista com o qual o documentário é tingido desde seus minutos 

iniciais, e do qual não se desvencilhará jamais: “Acho que nunca me sonharam sendo um 

psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo um médico. 

Eles não sonhavam, não me ensinaram a sonhar, tô aprendendo a viver, também, praticamente 

só”. O depoimento é acompanhado por planos que mostram o trajeto do estudante Felipe de 

Lima, de sua casa modesta em direção à escola na cidade de Nova Olinda, no interior do Ceará, 

caminho percorrido ora de bicicleta, ora a pé, ora numa caminhonete com dezenas de outras e 

outros que, assim como ele, precisam aprender a viver só. Câmera lenta, planos estáticos e 

meticulosamente bem enquadrados, além da trilha que se esmera em sua melodia tocante, 

forjam uma cena de profunda comoção. Ainda, a sequência é posterior ao depoimento de uma 

professora que comenta ser frequentemente necessário travar um combate contra as famílias dos 

estudantes, uma vez que muitas delas desvalorizam o papel da educação nas trajetórias pessoais. 

Sem explorar o comentário da professora, que demonstra maior complexidade do que o filme 

apresenta, reduzido a exatos vinte segundos; a sequência do rapaz que nunca fora sonhado ilustra 

“fielmente” o argumento da especialista, com todas as artimanhas características de uma forma 

cinematográfica que se esforça em cativar o espectador ao ponto de adesão sem suspeitas daquilo 

que oferece enquanto experiência sensível. Pois, para filmes como Nunca me sonharam, a imagem 
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é uma superfície insuficiente. Sua potência visual e sonora não está à altura daquilo que o filme 

pretende, portanto só lhe resta acrescentar camadas e camadas de informações e conteúdos, 

inchando-o argumentativamente. Busca perene pela imagem-total cuja aparição pretende 

restituir o Todo.  

Em Juazeiro do Norte, Ceará, a estudante Vitória Santos Lima se queixa da configuração 

escolar e seu cotidiano tedioso, entre as mesmas quatro paredes monótonas. Eis que então ela 

formula a imagem de um gênio que subitamente aparece para atender ao seu pedido excêntrico, 

fazer das quatro paredes a cada dia uma nova paisagem: “o professor vai falar sobre órgãos, aí 

aparece lá a parede dentro do corpo humano. Sobre a caatinga, aí na paisagem aparece tudo 

sobre a caatinga. Porque você não ia só escutar o professor falando, você ia ver”. O cinema, essa 

espécie de gênio, atende ao pedido da menina: subitamente, um corte seco dá lugar ao plano de 

uma caatinga. Mas, Nunca me sonharam, que mais do que se contentar com a representação, tira 

dela sua potência, não nos deixa ver, tampouco ouvir. Imediatamente após o corte, os violinos 

golpeam agora uma melodia árida, reiterada pelas mulas e o sol escaldante que produz um flare 

na objetiva. Tudo colocado de modo a intensificar não a caatinga como um bioma de clima 

semiárido, com sua característica vegetação de folhas secas e uma enorme diversidade animal, 

vegetal, humana. É a caatinga já identificada e sobredeterminada pela representação, com signos 

estereotipados e clichês audiovisuais que a apresentam segundo determinado regime simbólico. 

A tela-sala-de-aula de Vitória, que no final das contas está reivindicando a presença do mundo 

atravessando os muros da escola, encontra uma imagem cristalina, transparente e indefectível. 

Imagem-modelo do cinema. 

Valendo-se de estratégias como a descrita acima, Nunca me sonharam perfila um jogo de 

oposições, entre as frustrações e sucessos individuais, expostas por cada um dos micro 

comentários estudantis; e a submissão dessas vidas ao enunciado extrafílmico que o orienta. 

Neste jogo, o filme constrói um caminho argumentativo que vai dessa juventude como 

tempestade e trovão para uma imagem formulada por um dos professores, que as associa às 

tâmaras, com a qual o documentário encerra sua narrativa épica. As tâmaras, comenta o 

professor, são plantadas para serem colhidas somente cem anos mais tarde. Os frutos, portanto, 

não são vistos pelas mãos que aterram as sementes, são como que deixadas ao porvir, anunciando 

um novo dia. A retórica do sonho como um projeto do amanhã, sonho como uma expectativa 

de futuro, permeia todo o filme: “muito sonho, muita ideia e pouca gente escutando para 

realizar”, comenta o diretor teatral, escritor e cineasta Marcus Faustini em seu depoimento. Para 
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o filme, o que a educação brasileira – mas não apenas ela, também os pais, comunidades e o 

conjunto da sociedade, de modo geral – tem feito com os estudantes, é nada mais que o 

apagamento sistemático de todo desejo de sonhar. Na perspectiva de Cristian Dunker, outro 

dos especialistas consultados, há uma operação sobre os estudantes que produz um 

“encurtamento dos sonhos”, estreitando seu horizonte de possíveis. Porém, se os sonhos estão 

sendo interditados, o filme maneja habilmente seu discurso introduzindo um coeficiente de 

transformação em seu desfecho, anestesiando os sentidos. As sequências finais agregam imagens 

dos estudantes em marcha, enquanto vocês em off apontam a mudança, já em curso: a hora é 

agora, nada os impedirá de transformar o país. São as tâmaras, os corpos que perpetrarão um 

ponto de desvio no estado de coisas, cujas ações talvez não sejam percebidas agora, no tempo 

presente, mas brotam como um legado deixado para o amanhã. Nessa narrativa, o intenso agora 

é irremediavelmente abandonado, tendo no filme uma perspectiva quase oracular, que acaba por 

invalidar a imediatez e concretude daquelas mesmas vidas não sonhadas, hoje. 
 

[e] 

 

“Quem é que sequestra os sonhos dos jovens?”, se pergunta o professor Fernando Cássio, 

em crítica sobre o filme214. É aqui então que as coisas se complexificam. Todas as entrevistas de 

Nunca me sonharam foram realizadas com estudantes provenientes de oito estados brasileiros. 

Não por mera coincidência, os mesmos estados que têm parcerias com o Instituto Unibanco, 

financiador do documentário, através de seu projeto pedagógico, Jovem de Futuro215. Como 

                                                
214 Ver: Fernando Cássico, "Nunca me sonharam e o sequestro das histórias" in: Carta Educação, 06 de set. de 
2017. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/nunca-me-sonharam-e-o-sequestro-das-
historias/>. Acesso em: 25 jan. de 2019.   
 
215 O Instituto Unibanco foi criado em 1982 com o objetivo de promover as ações e os investimentos sociais do 
banco, expandindo sua atuação na educação formal a partir de 2003. Como meta central, o Instituto ambicionava 
que suas tecnologias se transformassem em políticas públicas, culminando com a criação do Projeto Jovem de Futuro 
(PJF), em 2007, que atuou em unidade de ensino médio, de forma experimental, em três escolas paulistanas. No 
ano seguinte, o projeto-piloto foi aplicado em 20 instituições de ensino de Minas Gerais e 25 do Rio Grande do 
Sul. Já em 2009, o Jovem de Futuro se expandiu para mais 41 escolas do estado de São Paulo. Em 2011, as unidades 
participantes da fase experimental tornaram-se as primeiras a cumprir todo o ciclo do Ensino Médio sob a ação do 
Jovem de Futuro e deram subsídio para a validação do projeto e para sua aplicação em larga escala, em parceria com 
o Programa Ensino Médio Inovador, do Ministério da Educação, Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência (SAE) e cinco Secretarias Estaduais de Educação, como política pública estadual de ensino no Ceará, 
em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Pará e no Piauí. Segundo o Instituto Unibanco, o Jovem de Futuro visa à 
melhoria do Ensino Médio público. Cf. Raquel Caetano e Vera Peroni in: Vera Peroni (Org.), Diálogos sobre as 
redefinições do papel do Estado e nas fronteiras entre o público e o privado na educação. São Leopoldo: Oikos, 
2015, p. 89–107. 
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sublinha Fernando Cássio, não são claras as informações sobre os modos como a parceria 

público-privada entre a instituição e as escolas acontecem, embora uma ligeira pesquisa 

percorrendo sites e blogs regionais mostre claramente que a larga maioria delas mantêm vínculos 

diferenciados com a instituição. Em alguns casos, esse liame é mais explícito, como as escolas 

que adotam integralmente a metodologia do projeto promovido pela Instituição Unibanco. 

Entretanto, no documentário, as motivações que levaram à escolha de determinadas escolas e 

estados em detrimentos de outros é naturalizada, como um fator aleatório, quase como se 

derivasse apenas de uma tentativa maior de acolher a diversidade regional brasileira. A 

representação é hábil em naturalizar o contingente, universalizando o arbitrário, sem o enunciar.  

Em consonância com o que argumenta Vera Peroni216, o que filme não menciona, mas 

deixa entrever, é uma ação já em curso, na qual há uma redefinição do papel do Estado nas 

relações entre público e privado que incide imediatamente nos processos de democratização da 

educação. Ainda com Peroni, tais práticas têm se concretizado em múltiplas direções, mas 

fundamentalmente na maneira diretiva como instituições financeiras vem implementando 

projetos de gestão escolar baseados em princípios corriqueiros na lógica mercantil, definindo o 

conteúdo da educação e também suas frentes de formação. É o caso do convênio estabelecido 

pelo Jovem de Futuro217, ao encampar já algumas dezenas de escolas do ensino médio no Brasil, 

atuando diretamente nas discussões políticas que envolvem uma controversa reforma das bases 

curriculares218. Dois dos conselheiros de governança do Instituto Unibanco, os economistas 

Ricardo Henriques e Ricardo Paes de Barros, ambos presentes ao longo de toda a duração de 

Nunca me sonharam, no “papel” de especialistas (e não funcionários do banco) convivem com a 

esfera pública, atuando na formulação e implementação de políticas, participando em setores de 

competência estratégia no governo federal, tais como institutos de pesquisa, secretarias e outras 

                                                
 
216 Vera Peroni, "A atuação do Instituto Unibanco em escolas de ensino médio no Brasil: implicações para a 
democratização da educação" in: 9º Congresso Latino-americano de Ciência Política (ALACIP). Montevidéu, 
26 a 28 de julho de 2017. 
 
217 “O Programa Jovem de Futuro parte do diagnóstico de que o problema está na gestão da escola, considerada 
ineficiente e ineficaz, e propõe a Gestão Escolar para Resultados (GEpR), que adota sistemas de informação 
voltados para o monitoramento, controle e avaliação e a utilização de programas de comunicação para garantir 
ampla adesão da comunidade às ações da escola, com objetivos orientados para os resultados na aprendizagem”. 
Disponível em: <http://www.portalinstitutounibanco.org.br>. Acesso em: 12 fev. de 2019. 
 
218 Cf. Vera Peroni, Implicações da relação público-privada para a democratização da educação no Brasil, Tese 
(promoção a Professor Titular da Carreira do Magistério Superior). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2016.  
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pastas219. No filme, entretanto, ambos aparecem apenas como economistas, desvinculados de 

suas posições na empresa financiadora do documentário, ao lado de outros agentes que não 

possuem vínculos estreitos com a instituição, naturalizando o jogo das vozes democráticas, 

munindo-se apenas do valor que o saber especializado desses profissionais oferece, 

invisibilizando os laços de ingerência privada na “negociação” do que é de interesse e natureza 

do bem público.  

Com uma metodologia fundamentada na ideia de planejamento, executação, 

monitoramento e avaliação, o Jovem de Futuro almeja aumentar os níveis de desempenho das 

escolas frente às pesquisas federais, elevando o coeficiente de cada unidade, a partir de uma 

mudança radical da organização social escolar, baseando-se em princípios e todo um vocabulário 

herdado pelo mundo econômico e administrativo, transposto sem tradução para a escola, 

ignorando a dimensão democrática como uma de suas mais importantes premissas. A partir 

disso, o Instituto Unibanco assume a gestão da escola, cabendo à direção, coordenação 

pedagógica e corpo docente, sua mera execução. De acordo com a fórmula, basta seguir o 

modelo implementado pelo Instituto Unibanco, com atenção ao seu sistema de gerenciamento, 

monitoramento e avaliação – curiosamente, criado também pela própria instituição – para 

auferir os níveis ambicionados. Se algo falha e as metas estipuladas não são alcançadas, as escolas 

recebem sanções. Não nos deteremos em tais pormenores, mas parece válido sublinhar que, ao 

aderir ao programa, as escolas recebem uma quantia de cem reais por estudante, anualmente, 

num ciclo limitado a três anos220. No caso de uma má gestão, evidenciada por resultados 

inferiores ao estipulado pelo manual de aplicação do projeto, a sanção incide na redução 

proporcional do valor ofertado “por cabeça” estudantil: no primeiro ano, o aporte financeiro é 

reduzido a 50%; no segundo, subtrai-se 75% e, no terceiro, encerra-se o ciclo e contrato com a 

instituição financiadora. Peroni é taxativa em sua análise, argumentando se o que vem 

acontecendo nesse sistema não é efetivamente a “compra da escola pública” que, após ser 

sucateada pela ausência sistêmica de investimentos estatais, encontra na alternativa privada um 

mísero recurso para sanar problemas imediatos ligados à infra-estrutura e à sua economia. A 

privatização ocorre, finalmente, de forma enviesada nos espaços onde as escolas estão no limite 

                                                
219 Raquel Caetano e Vera Peroni, “Ensino Médio no Brasil e a proposta educacional do Instituto Unibanco: 
considerações sobre a mercantilização da educação pública” in: Vera Peroni (Org.). Diálogos sobre as redefinições 
do papel do Estado e nas fronteiras entre o público e o privado na educação. São Paulo: Oikos, 2015, p. 89–107. 
 
220 Cf. Ibid. 
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de sua existência e funcionalidade material, abrindo brechas para que o mundo mercantil a 

invada, instale sua cosmologia capitalista (com seu vocabulário técnico, sistemas de 

rankeamento, gadgets e planilhas) no centro das metodologias e práticas de ensino.  

Ora, e o que isso tem a ver com o cinema, propriamente? Nada, se ignorarmos que Nunca 

me sonharam, filme que pretende discutir o problema da educação pública e a vida dos jovens no 

Brasil, foi patrocinado pelo Instituto Unibanco (que agora sabemos ter um interesse específico 

no assunto...). Um pouco mais, se levarmos em conta os aspectos formais do filme, sua 

indexação com toda uma lógica do marketing que associa as formas de vida aos paradigmas da 

boa representação baseada nos modelos de superação e sucesso, incluindo o espectador no 

grande círculo da moral, nutrido por fé e devoção às imagens. Tudo, ao entender como o filme 

tem sido agenciado por uma rede de interesses que o situa como uma constatação definitiva, em 

imagem, do estado de coisas da educação brasileira, tomado como peça exemplar em reuniões 

de governança e deliberação quanto aos rumos e políticas a serem perpetradas, em larga escala.    

É o dado fundamental que acrescenta Fernando Cássio em sua crítica, na medida em 

que o filme transcende os limites do quadro e tem sua circulação efetivamente intercedida pelo 

princípio de certa funcionalidade com fins econômicos. É quando as imagens se convertem em 

dados e estatísticas como justificativas para ações no mundo concreto. Contudo, isso não se dá 

de maneira declarada, em sua forma mais opaca, no sentido em que argumentar a pesquisadora 

Amaranta César ao inventariar a existência de certas imagens e seus modos de circulação para 

além do espectro cinematográfico.  

Amaranta narra como as imagens de indígenas, quilombolas e movimentos sociais, que 

se valem de câmeras em situações de extrema violência, revelam seus corpos no calor de cenas 

de combate e extermínio, para então dar a ver aquilo que a macro-história persevera em 

encobrir221. Tais imagens, posteriormente, são como peças-chave em ações judiciais, utilizadas 

como testemunhos que denunciam as forças táticas da polícia, de mercenários ou de outros 

grupos que representam poderes paralelos. Neste caso, as imagens têm uma espécie de 

sobrevivência que engaja sua articulação à rede estético-política da qual provêm, arrastando 

nesse gesto também todo o difícil paradoxo que instaura a crença nas imagens e a permanente 

                                                
221 Ver: Amaranta César, "Que lugar para a militância no cinema brasileiro? Interpelação, visibilidade e 
reconhecimento" in: Revista ECO-Pós, v. 20, n. 2, p. 118, 2017: “Chegamos a um ponto em que parece 
importante, então, perguntar não apenas o que pode o cinema pelas lutas políticas e as urgências do presente, mas 
o que podem, pelo cinema, os movimentos das mulheres, dos pobres, dos periféricos, dos grupos oprimidos, enfim, 
que estão hoje a filmar”. 
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dúvida que nos impõem, entre a superfície que mostra e tudo aquilo que agenciam como 

expectativa de um olhar. No entanto, oposto ao modo como Nunca me sonharam articula sua 

narrativa, Amaranta César longe de qualquer sintoma de entendimento da imagem como 

superfície reflexa do mundo. O que aquelas cenas apresentam é justamente o engajamento do 

corpo à câmera, com toda a fricção produzida entre as vidas ali disputadas com o aparato 

tecnológico e seu próprio regime de ordenação, funcionamento e visibilidade. Se o real brota 

como um vestígio ineludível às imagens documentais, sua validade não se conforma pela 

premissa da veracidade ou de uma continuidade sem diferença entre o mundo vivido e o mundo 

filmado, mas justo pela cisão entre tais mundos e pelo corpo que se vê amplificado em seu 

acoplamento maquínico com o cinema, fazendo implodir cenas e situações nas quais as imagens 

não são meros signos do real, mas são o próprio real em produção, na ordem do 

acontecimento222. É algo próximo ao que fala Jean-Louis Comolli, quando diz que “um filme é 

feito de brechas por onde sobra o vento do real, corrente do ar do inconsciente”223. Nada é mais 

distante do mundo imaginado por Nunca me sonharam, onde as imagens estão a (des)serviço do 

mercado, como ótimas operadoras financeiras, justamente por fazer desaparecer insistentemente 

os fios que ligam o filme às práticas políticas e econômicas que o retroalimentam, dando-nos 

um mundo artificialmente construído – ardilosamente, sem a exposição de tais artifícios. 

                                                
222 As investigações de Amaranta César têm sido exemplares desse tipo de abordagem que se debruça sobre as 
imagens como gestos implicados às lutas por direitos, em defesa da vida, numa perspectiva que renova a tradição 
do documentário militante, com atenção às questões macropolíticas. Seus artigos têm expressado uma enorme 
inquietação diante de um conjunto de filmes contemporâneos (como Na missão com Kadu, 2016, de Alano Benfica, 
Kadu Freitas e Pedro Maia; e Martírio, 2016, de Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho e Tita), os quais procuram 
demonstrar como, nesse corpo fílmico, ocorre um modo de engajamento da produção das imagens que não é mais 
tão-somente da ordem da explicitação de situações de extrema violência, nas quais a vida se vê no limite de sua 
sobrevivência, o que seria adequado ao regime representativo, unicamente. Não são imagens que nos chocam e, 
pela explicitação de uma realidade asfixante, nos engajam na formulação de soluções coletivas para o enfrentamento 
dos poderes. São corpos-câmeras que nos reposicionam em meio a uma série de lutas e situações de conflitos, com 
os quais somos propriamente solidários, embora não sejamos necessariamente as vítimas diretas, dando-nos a ver 
cenas de disputas nas quais “sobrevive-se” com as imagens. A respeito dessas análises, recomenda-se a leitura de 
Amaranta César, “Sobreviver com as imagens: o documentário, a vida e os modos de vida em risco” in: DEVIRES 
- Cinema e Humanidades. v. 10, n. 2, p. 19, 2013 e Amaranta César, “Que lugar para a militância no cinema 
brasileiro? Interpelação, visibilidade e reconhecimento” in: Revista ECO-Pós. v. 20, n. 2, p. 101–121, 2017. 
 
223 “A ilusão não tem necessidade de ser denunciada para atingir seu fim, a irrupção de um real que a destrói e ao 
mesmo tempo a sacraliza. Poderíamos até nos perguntar – talvez – se a desconstrução da ilusão não tem por 
finalidade impedir ao espectador a possibilidade de tocar como reais os limites do engodo. É quando vemos que 
não vemos, quando escutamos que não escutamos. Essa situação não é simulável. Ela só é formadora porque surge 
de maneira involuntária (como a memória involuntária de Em busca do tempo perdido, não seria nada, nem existiria, 
se fosse calculdade e comandada)”, Jean-Louis Comolli, “Algumas notas em torno da montagem” in: DEVIRES 
- Cinema e Humanidades. v. 4, n. 2, 2007. 
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Assim, Nunca me sonharam pode transcender o espaço da crítica e do cinema para ser 

introduzido em seminários como o Desafios Curriculares do Ensino Médio: Flexibilização e 

implementação, organizado também pelo Instituto Unibanco pouco tempo após seu lançamento, 

no qual o Governo Federal, gestores de redes estaduais, institutos e fundações empresariais, 

Conselho Nacional de Educação, sistema S, editores de materiais didáticos estiveram presentes. 

Ao longo do evento, o documentário torna-se o modelo perfeito para a justificativa 

metodológica do projeto Jovem de Futuro, declaradamente colocado pelo economista Ricardo 

Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco e que, curiosamente, coassina o 

argumento de Nunca me sonharam. Finalmente, retornamos à pergunta: quem é que sequestra 

os sonhos dos jovens? Entre outros agentes do mundo contemporâneo, o capitalismo financeiro 

que encontra em suas instituições – os bancos – uma das suas formas mais bem-acabadas de 

investimento sobre o desejo, capturando-o e dele nutrindo-se. São os bancos alguns dos 

sequestradores.; os mesmos bancos que, apoiados pelo cinema e o regime de representação, 

podem, eventualmente, dirigir filmes.  

Quer dizer, aqui, há todo um esforço forjado pela representação ao, primeiramente, 

tomar os depoimentos dos estudantes como modelos em torno de uma unidade discursiva 

elaborada pelo documentário, carregada pela forma monotemática publicitária, com seus 

coloridos próprios; para, em seguida, fazer com que a circulação do filme torne-se o centro de 

debates que têm interesses concretos na administração e gestão da educação brasileira. Mas, 

para tanto, é preciso que o filme se desvincule dessas políticas, que ele instaure toda uma 

premissa guardada pela “objetividade” – saberes especializados dos entrevistados, dados 

concretos das vidas de professores e estudantes, ampla variedade de espaços e territórios 

filmados – associada à mais alta mobilização dos afetos morais de sua audiência. É preciso 

eliminar os vínculos com o poder – e tocar fundo no coração da sensibilidade.  
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No prefácio que escrevem para Ver e poder224, César Guimarães e Ruben Caixeta 

esforçam-se em manter uma distinção entre os regimes da ficção e do documentário, ainda que 

provisória, negando tanto as soluções que opõem os dois campos como antagônicos, no 

horizonte das teorias platônicas; quanto aquelas que aspiram equiparar os domínios, como se 

seus procedimentos imaginativos e suas práxis convergissem para uma idêntica expressão. 

Sabemos que o documentário, com sua “predisposição genética” ao fato e à realidade, tem sido 

o palco central dos debates aguerridos que vinculam o saber à imagem, nas teorias do cinema e 

também fora delas, entre historiadores, antropólogos e cientistas sociais. Ali, a representação 

mais concretamente se retorceu e os liames entre ver e saber fundaram toda uma ontologia da 

imagem que remonta à racionalidade moderna, assim como aos métodos herdados pelo 

cientificismo cartesiano e a crença numa verdade objetiva – ainda mais fortemente do que no 

domínio da ficção. Isso porque para nós, ocidentais, como argumentam os autores, o emprego 

do conceito de imagem está mais do que agarrado à representação e à produção do saber, de 

modo inalienável.  

Tal entendimento opõe-se essencialmente à compreensão que outras cosmologias têm 

diante de problemas de natureza semelhante. Para algumas delas, só é possível conhecer estando 

engajado presencialmente, experimentando, com a materialidade do corpo, um evento e suas 

manifestações. Nessa chave, o fundamento que norteia a noção de conhecimento, como a 

concebemos, é destronada, invalidando a utilização da maioria dos conceitos empregados, 

dentre os quais a própria assimilação do ato de filmar, que se vê interrogada. Com efeito, é 

desmontada de uma vez por todas a analogia que fazemos com esse verbo – filmar – como uma 

                                                
224 Cf. Ruben Caixeta e César Guimarães, “Pela distinção entre ficção e documentário, provisoriamente” in: Ver e 
poder, a inocência perdida: cinema, televisão, ficção documentário. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 32–49. 
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espécie de ação de “captura” do outro e do real. Como se, ao filmar, estivéssemos finalmente 

nos apropriando da mise-en-scène do outro, tal qual a um objeto. Ao evocar a presença dos 

guerreiros do México Antigo e os xamãs ameríndios, Caixeta e Guimarães comentam como 

nessas linhagens os seres não são mais que conglomerados de energia, agindo num mundo de 

forças múltiplas, fugazes – em tudo oposto à razão ocidental e a distinção sujeito-objeto 

cristalizada por sua ontologia. Para eles, ver e conhecer não são modos de captura, mas trânsitos 

entre coisas, maneiras de transbordar, atravessar os limites e, assim, fazer variar225. Para nós, 

inversamente, o ato de conhecer foi estancado como uma prática que exige observação atenta e 

distanciada dos fenômenos, com instrumentos especializados que amplificam nossas aptidões, 

dotando-as de sistemas de focagem hiperconcentrados – tendendo ora ao muito grande estelar, 

ora ao muito pequeno bacteriológico. Como se o olho humano, cuja agência subjetiva torna 

impura a observação, carecesse de filtros mais aprimorados, projetados por mentes humanas 

especializadas. Eis o elementar contrassenso que caracteriza nossa intelligentsia.  

Longe de apelar a uma essencialização do pensamento ameríndio ou mexicano, nos 

parece importante advertir, insistentemente, quanto à existência de pontos de equivalência com 

a própria tradição filosófica que nos compete, ao convocarmos uma experiência sensível com as 

imagens, cruzando saber e conhecer. Experiência que, em vez de dicotomizar o mundo na 

dualidade do espírito e da matéria, invoca a materialidade das imagens como essas “presenças” 

cosmológicas. Algo sobre o qual a própria teoria filosófica ocidental debruçou-se, movida pelo 

interesse no modo como outros povos e culturas forjaram seus universos de referência 

conceituais, sem alguns dos dogmas fundamentais da nossa linhagem de pensamento 

eurocêntrica. É o caso de muitos dos textos de Vilém Flusser, para quem não convinha mais 

indagar se as imagens são superfícies de matérias ou campos eletromagnéticos, entre os 

universos analógicos e digitais, mas sim saber em que medida as imagens engendram modos de 

pensar e de ver – pelo conjugado forma-matéria: “seja qual for o significado da palavra ‘material’, 

só não pode exprimir o oposto de ‘imaterialidade’. Pois a ‘imaterialidade’, ou, no sentido estrito, 

                                                
225 Ruben Caixeta e César Guimarães, Pela distinção entre ficção e documentário, provisoriamente, p. 42-43: 
“Infinitesimal, intensivo, disjuntivo e virtual: eis o que seria preciso destacar no pensamento ameríndio. Fora do 
mundo ocidental, portanto, talvez a distinção entre ficção e realidade, nunca tenha sido estabelecida. Longo 
caminho, longo desvio (justamente, para escapar às rotas conhecidas e dominantes), para dizer que o documentário, 
seja no transe vertoviano, no cine-transe de Jean Rouch, ou na nossa explicaçãp que recorre à visão do xamã 
ameríndio, não é simplesmente um modo de informação sobre a realidade”.  
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a forma, é precisamente aquilo que faz o material aparecer. A aparência do material é a forma”226. 

Convivendo visceralmente com as imagens técnicas, Flusser revela seu rasgado elogio à 

superficialidade, desejando a dissolução crítica dos termos que conectam o saber à profundidade, 

de onde a verdade poderia emergir assim que lançados nossos holofotes científicos nos 

tenebrosos túneis da ignorância e do desconhecido227.   

Embora já tenhamos avançado, timidamente, no entendimento de que as imagens 

documentais não têm qualquer débito com uma mirada neutra da realidade, “sem intervenção”, 

mirada “objetiva” ou “científica”; noções como “interpretação” e “tratamento do real”, por outro 

lado, seguem instalando-as numa tradição que as associa à sua própria raiz etimológica, derivada 

do latim, remetendo à palavra docere. Aqui, os sentidos do documentário trafegam por entre 

significados mais amplos que abrigam noções como “demonstrar” e “ensinar”. Enquanto para 

os xamãs ameríndios e guerreiros, ver e saber são gestos amalgamados em movimentos de 

incessante transformação, em estado de devir, uma vez que os seres humanos e não-humanos 

são formas em trânsitos; o documentário, para nós, permanece inscrito sob a lógica da duração, 

da verdade e pelo inexaurível signo do poder, nos quais conjungam-se as formas de ver e saber 

de forma inalienável.  
 

[e] 

 

A pertinência do argumento acima tem sido avivada por uma miríade de textos, desde 

as origens do cinematógrafo – percorrer a sua extensão nos levaria a outra tese. Ainda assim, 

gostaríamos de elaborar um breve comentário acerca de um curioso trabalho, raramente citado, 

que atrela as bases teóricas do documentário a um método prático de realização. Método que 

originou uma das mais relevantes safras de filmes no Brasil, entre os anos 1960 e 1970. Trata-

se da tese de Thomaz Farkas228, defendida em 1972, intitulada “Cinema documentário: um 

                                                
226 Vilém Flusser, O Mundo Codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 
2007, p. 120. 
 
227 Vilém Flusser, O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São Paulo: Annablumbe, 2008, p. 
45 e 46: “A ciência e a técnica, estes triunfos ocidentais, destruíram para nós a solidez do mundo, para depois 
recomputá-lo sob a forma de aura imaginística e imaginária de superfícies aparentes. De maneira que a ciência e a 
técnica resultam em séries superpostas de véus de maya e em consciência imaginística que em nada parece se 
distinguir da consciência de que nos falam os textos hindus e budistas. O indirigível e o indigesto em tudo isto é o 
que a correnteza majestosa de toda a história ocidental parece querer”.  
 
228 Nos anos 1960 e 1970, o fotógrafo Thomaz Farkas realizou uma encampada pelo campo do cinema, uma paixão 
de juventude que ele, formando-se em engenharia, não pudera seguir. A chamada Caravana Farkas produziu, nos 
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método de trabalho”229. Nela, o autor sugere a definição de um conceito que organize o 

documentário enquanto um campo específico, distinguindo-o teoricamente, além de apresentar 

procedimentos particulares, construindo uma metodologia de filmagem. Muitos dos filmes 

realizados pela Caravana Farkas, como Memória do Cangaço (1964), Subterrâneos do futebol 

(1965) ou Viramundo (1965), aparecem na tese como espécies de ilustrações dos preceitos 

apresentandos pelo autor, fundamentando seus argumentos com a presença de comentários 

sobre cenas e situações, além de fotogramas, ambos provenientes das obras citadas Aqui, uma 

ressalva, embora Farkas assimile os filmes como parte intrínseca à sua tese, os mesmos escapam 

a muitos dos argumentos centrais, pois suas estruturas e modos de filmar o outro são mais 

complexas do que a epistemologia que baseia o pensamento sobre as imagens e o real evocados 

pelo autor.  

Nesse sentido, acabou teórico que orienta o trabalho de Farkas está inserido na linhagem 

conceitual do inglês John Grierson e surpreendem quanto à enorme proximidade que mantêm 

tanto com parte de certo senso-comum contemporâneo, quanto com o empregado nos discursos 

e perspectivas dos anos 1930 (ambos vistos nas seções precedentes desta coleção). Ao confiar no 

“poder renovador da síntese” das imagens, “mais completa que a fotografia”, persuandindo o 

público para um novo tipo de trabalho com recursos renovados; Farkas resume em dois aspectos 

centrais as potencialidades do documentário230: reprodução fiel das imagens – gestos, 

movimentos, sons, palavras; enorme capacidade de difusão através de numerosas cópias, com 

consequente ampliação do público. Ressonando vozes díspares, os argumentos da tese de Farkas 

                                                
anos da ditadura militar, uma série de filmes documentários de curta e média-metragem, a maioria em 16 mm, 
que tinham o propósito de apresentar ao Brasil facetas pouco conhecidas do país. Em 2018, Guilherme Farkas, 
técnico de som, pesquisador e neto de Thomaz Farkas, empreende o trabalho de recuperação dos filmes lançando 
o Canal Thomaz Farkas, disponibilizando a produção integral da “caravana”, em excelente qualidade: Disponível 
em: <https://vimeo.com/canalthomazfarkas>. Acesso em 15 de set. 2018.      
 
229 Thomaz Farkas, Cinema documentário: um método de trabalho. Tese (Doutorado em Comunicações e Artes). 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1972. 
 
230 Ibid., p. 11-12: “Um como o registro de acontecimentos, simples coleção justaposta e catalogada de acordo com 
um critério arbitrário, que em momento oportuno serão utilizados. Do seu conjunto surgirá uma informação 
cronológica, geográfica, histórica e a carga de significados resultantes dependerá do critério a ser adotado. O outro, 
como uma modalidade de documentação que, possuindo as características já descritas (dados coletados e 
catalogados) fará destes dados uma tecelagem ou melhor, uma trama (...) Em ambos os casos os filmes podem ser 
chamados de ‘documentários’; no 1º caso é a descrição de um processo de natureza didática-pedagógica, é a pura 
exposição de um trabalho; no 2º caso, sem a perda destas características, há um aprofundamento em certos níveis”.  
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são idênticos aos principais pontos que justificam a realização cinematográfica com certos 

interesses e usos sociais231.  

O aspecto que singulariza a tese de Farkas, em relação aos demais, diz respeito à tomada 

de posição do autor por determinada forma de fazer documentário, caracterizada por ele como 

modelo interpretativo. Somente este modelo, ao organizar os dados por meio de estruturas 

dramáticas, integrando o saber científico às formas fílmicas, seria capaz de elaborar a realidade 

à altura de sua complexidade simbólica232. Cabe ao documentário, portanto, abrir mão de 

formalismos excessivos, adotando uma linguagem direta, à procura de novos dados que possam 

ser revelados, com atenção ao que a realidade oferece: “A análise teórica dessas manifestações 

deve aliar-se ao potencial representado pelo filme na transmissão de conhecimentos”233. 

Impregnado por esquemas dramáticos, o filme torna-se últil como tema de discussão nas salas 

de aula, dentre as mais diversas áreas do conhecimento, abrindo todo um novo campo de 

emprego das imagens como janelas do conhecimento, revelando a realidade sócio-cultural 

brasileira234. Regiões, hábitos e tradições em vias de desaparecimento, teriam uma chance 

derradeira de preservação pela eficácia do documentário, capaz de alcançar a realidade social, 

mas não como um dado isolado entregue para catalogação pela simples documentação da 

máquina cinematográfica. Para Farkas, faz-se necessário conhecer ou buscar estabelecer relações 

“significativas entre esses fatos, não só neles mesmos, como em seus vários níveis e também os 

processos de transformação que o atingem à medida em que se aproximam do que chamamos 

processo civilizatório”235. Quer dizer, diante das transformações decorrentes do processo de 

integração do país ao neoliberalismo global, à época recém-introduzido e estimulado pelos 

Estados Unidos em regime de cooperação com a ditadura militar brasileira; o documentário 

                                                
 
231 Thomas Farkaz, Cinema documentário: um método de trabalho, p. 6: “Num país geograficamente extenso, 
com características como o nosso, com um público ávido e carente de informações, a função do documentário se 
torna ainda mais importante: cumpre a função de veículo de informação recíproca entre as populações em diferentes 
estágios de desenvolvimento. É apoio cultural que abrange tanto a escola como a televisão. Atinge o mundo urbano 
e o mundo rural”. 
 
232 Cf. Ibid., p. 78. 
 
233 Ibid., p. 11.  
 
234 Ibidi: p. 4-5: “O professor que tem a seu dispor um quadro negro, um toca discos, um retro-projetor, um 
gravador ou um projetor de slides, encontrará no filme documentário um novo elemento em torno do qual, como 
no livro, levantará problemas, obrigando os seus alunos a discutir, pesquisar ou reexaminar temas, propostas”.  
 
235 Ibid., p. 21. 
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deveria assumir a postura de resguardar o inevitável, colaborando pela produção de um 

imaginário prestes à dissolução, por meio da elaboração do aparato cinematográfico como 

matéria capaz de dar a ver um conhecimento mais complexo sobre as formas de vida – sem, no 

entanto, questionar minimamente as bases éticas e políticas que orientavam os poderes na 

supressão de tais vidas, consideradas, também por Farkas, como “arcaicas”. 

O modelo interpretativo elaborado pelo autor conquista pouca notoriedade na tradição 

dos estudos do documentário no Brasil. Porém, seu método de trabalho está concretizado no 

legado fílmico deixado pela Caravana e revela as bases epistemológicas que o norteam. Apesar 

disso, propomos aqui uma aproximação das ideias de Farkas com as críticas que Jean-Claude 

Bernardet empreende dos documentários de curta-metragem analisados em seu livro 

incontornável, Cineastas e Imagens do Povo236. Nele, Bernardet introduz como mote a relação do 

cineasta com o outro, embora enfatize não ser somente um problema da ordem da expressão, 

dos meios como esse outro está representado pelas imagens. É essencial, certamente, atentar-se 

às operações cinematográficas, inclusive seus regimes discursivos, assim como sua dimensão 

plástica, sonora, em suma, formal. Porém, tais procedimentos demandariam levar em conta 

também as estratégias engendradas pelos cineastas ao fazer figurar o outro, nos dando a ver 

certas relações de poder, classe e disputas em níveis materiais e simbólicos. A maneira como 

Bernardet recorta os filmes e constrói sua hipótese está carregada de uma postura crítica muito 

singular, para além do acento estritamente conteudístico, ou meramente formal, da produção 

de muitos de seus pares.  

Universalizando a hipótese, Bernardet argumenta que o documentário brasileiro 

moderno, sobretudo entre os anos 1964 e 1965, foi majoritariamente determinado por uma 

atitude de filmagem na qual se vê uma separação radical entre as posições do cineasta, do outro 

e do espectador. Foi a isso o que Bernardet deu o nome de modelo sociológico237. Curiosamente, 

não por mera coincidência, um dos filmes intensamente criticados por Bernardet é Subterrâneos 

do futebol (1965), de Maurice Capovilla, um dos emblemas da Caravana Farkas, aludido 

inúmeras vezes como exemplo do método de trabalho de Farkas em sua tese. Quer dizer, aquilo 

                                                
236 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
 
237 Ibid., p. 12-13: “Para que o povo esteja presente nas telas, não basta que ele exista: é necessário que alguém faça 
os filmes. As imagens cinematográficas do povo não podem ser consideradas em sua expressão, e sim a manifestação 
da relação que se estabelece nos filmes entre o cineasta e o povo. Essa relação não atua apenas na temática, mas 
também na linguagem”. Mais adiante Bernardet escreve: “O ‘modelo sociológico’, cujo apogeu situa-se por volta 
de 1964 e 1965, foi questionado e destronado, e várias tendências ideológicas e estéticas despontaram”. 
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que Farkas nomeou como uma forma ideal de realização do documentário – o modelo 

interpretativo – é justamente o que Bernardet irá distinguir como responsável por disparar uma 

espécie de crise epistemológica, denunciando a postura dos realizadores em relação ao outro e 

ao espectador, essencialmente no modo como tais filmes elaboram uma construção vertical do 

poder que, por conseguinte, atrela-se à posse do saber. É a crise que o modelo sociológico anuncia, 

a seu ver, ao projetar um saber do cineasta subjugando o outro.   

Pois, o arranjo do modelo sociológico se baseia numa cisão extrema na posse do saber 

entre quem se diz sujeito e sobre aquilo que se nomeia e determina objeto da / para / na imagem. 

Não é outro o interesse de Bernardet, quando critica Subterrâneos do Futebol, por exemplo, que 

o de demonstrar qual o lugar de enunciação erigido pelo filme e, consecutivamente, como essa 

posição é sobredeterminadora das posições conferidas às demais figuras envolvidas pelo tecido 

fílmico. Está claro no livro que a distância entre tais posições, em ambos os espaços intra e 

extrafílmico, jamais será dissipada em nome de uma utopia da horizontalidade processual. 

Então, o interesse nos documentários analisados advém do fato de que eles são reveladores de 

como certo sujeito – componente de uma elite racial, intelectual e econômica – exerce a 

expressão de seu saber sobre o outro – de classe, assumidamente – e, também, sobre os 

espectadores. É este tipo de operação que nos parece fundamental: ao relevar um contexto, o 

que está em jogo é a manifestação de algo que transcende o próprio domínio do cinema. Ou 

melhor, as operações de fabricação das mais diversas, demonstradas em Cineastas e imagens do 

povo, não só nos apresentam os sujeitos em seus modos de vida cotidianos, particulares ou 

coletivos, como enfatiza Thomas Farkas, como sendo esta uma das maiores potências do 

documentário; como igualmente nos dá a ver as distâncias inerentes entre os múltiplos atores 

que compõem o ato de filmagem. Ao revelar a distância, o cinema nos apresenta às formas de 

vida, certamente; mas também ao modo como tais vidas são subjugadas pela própria tessitura 

fílmica, por aqueles que constroem os filmes.  

Tal gesto compreende dois procedimentos, descritos assim: por um lado, os filmes 

apresentam o outro como sujeito oprimido, bem como a natureza subalterna a qual está 

submetido; por outro, faz desse outro que vemos um excesso ou a menos, se quisermos – e é 

preciso interromper sua presença, concedendo-lhe espaço discursivo e, na mesma moeda, 

neutralizando a eficácia desse discurso por uma hierarquia dos lugares de enunciação, 

submetendo-o sistematicamente ao saber especializado do cinema / cineastas, fazendo com que 

sua fala seja apenas conveniente quando tomada como evidência do real ou testemunho 
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corporificado das teses dos cineastas. Nesse mesmo circuito, o espectador é também invocado a 

produzir subjetivamente de maneira (des)qualificada, como uma espécie de consciência sem 

agência. Ou, sem eufemismos, alguém cuja forma de pensar está em regime permanente de 

heteronomia, que precisa ser legitimado pelo outro para pensar. Nesse quadro, o cinema 

orquestra forçosamente um mecanismo de desqualificação subjetiva, impingindo sobre as 

pessoas filmadas e as espectadoras a arquitetura de um saber estrategicamente formulado, pela 

montagem. É quando as imagens impedem que o outro venha. Ou, que venha, senão como co-

presença designada.  
 

[e] 

 

Um dos ápices do funcionamento do modelo sociológico é Maioria Absoluta (1964), de 

Leon Hirszman238. Diríamos que o curta de Hirszman tem como tema o analfabetismo239. Ou, 

mais precisamente, toma o analfabetismo como uma relação de expropriação simbólico-material 

cujo corte transversal é, a um só tempo, na despossessão de meios de subsistência e na linguagem 

mesma. Para armar esse problema, o documentário está baseado na criação de uma rede que 

envolve as três posições: outro, espectador e ele próprio, o cineasta. No que diz respeito à 

figuração do povo, Maioria Absoluta fornece uma imagem, encarnada pelos indivíduos 

retratados, em sua maioria trabalhadores, que tem como intuito construir um imaginário que os 

associa aos verdadeiros brasileiros, atuando de forma metonímica. Quanto aos espectadores, a 

quem o filme se endereça, espera-se que estejam sensibilizados pela causa (a fome e as condições 

miseráveis em que vivem os sujeitos representados), nutridos pela culpa (alimentada pela 

exposição da crueldade do mundo em que vivemos) e engajados, historicamente (por meio da 

verdade trazida à baila pelo filme). Por fim, há também o lugar do realizador, aquele que detém 

                                                
238 Filmado em 1963 e montado no início de 1964, Maioria absoluta dá voz aos analfabetos, mostra as condições 
de vida dos camponeses que estavam impedidos de votar e denuncia a desigualdade social no país. Com o advento 
do golpe militar, o documentário ficou proibido até 1980, período em que foi exibido fora do Brasil. O projeto 
incluía também a realização de um segundo documentário jamais realizado, “Minoria absoluta”, que pretendia 
expor o caráter elitista da educação universitária brasileira, retirado do catálogo da Mostra.  
Ver no site: [coleções] > [imagens-que-sabem-demais] 
 
239 Cf. Alex Viany, O processo do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999, p. 292-294: “Em vez de um 
filme sobre o método de Paulo Freire, essa foi a proposta inicial, quis fazer um filme que desse voz aos analfabetos. 
Em vez da propaganda do que é bom, de como é que se deve alfabetizar, quis levantar as condições sociais dos 
analfabetos, as condições materiais de vida dos analfabetos. E espirituais também. Eles falam sobre educação, 
saúde, sobre filhos, e apontam soluções para o mundo”. 
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o saber não apenas sobre si mesmo, algo que os trabalhadores e os espectadores parecem 

desconhecer, simultaneamente; como também sobre a macropolítica social, que envolve todos 

os sujeitos abarcados pelo documentário. Vejamos como essa estrutura corresponde ao modelo 

sociológico, forjando toda uma lógica ultra-hierarquizante que cristaliza as dinâmicas entre ver, 

saber e poder, no âmbito da epistemologia moderna.    

Na primeira sequência do filme, a voz off do narrador, o poeta Ferreira Gullar, nos diz: 

“dos 40 milhões de analfabetos, 25 milhões, maiores de 18 anos, estão proibidos de votar. No 

entanto, eles produzem o teu açúcar, o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida 

e os seus filhos. E o país o que lhes dá?”. A voz cerimoniosa de Gullar está sobreposta à uma 

sequência de imagens de Brasília. Sua pergunta se dirige a nós de maneira implacável: o que os 

damos, já que somos aqueles que constituem também o país? Pela exposição de fatos e 

depoimentos dos “reais” afetados pela política – os miseráveis – o filme nos interpela à ação. 

Contudo, se a qualquer tomada de posição concreta entregamos apenas um lamento como 

reação, o documentário é efetivo ao nos tornar imediatamente culpados.  

Poderíamos pensar assim que os filmes que funcionam de maneira semelhante à Maioria 

Absoluta são hábeis em produzir um tipo de saber moralizante. Não porque nos dá uma lição de 

moral, mas porque é sabedor das distâncias entre os diferentes sujeitos que compõe tanto um 

ato de produzir imagens, quanto seu compartilhamento entre uma comunidade de olhares. E o 

que faz, então, é atar as pontas entre a expressão da linguagem e do poder sobre o outro retratado 

e os espectadores, ambos destituídos de autonomia, como blocos passivos. Diríamos então que 

o cinema do saber moralizante está amparado em dois princípios, bastante questionáveis. Ou 

melhor, sua forma de produção do pensamento possui uma isonomia com as diversas práticas 

pedagógicas regressivas extensamente criticadas pela educação tradicional de cunho mais 

construtivistas ou que visam a processos emancipatórios. 

Como vimos na carta a Cezar Migliorin, filmes concebidos segundo a mesma lógica de 

Maioria Absoluta expressam com convicção que é por uma alienação dos espectadores, por um 

não-saber das partes, que o mundo está como está. Logo, o cinema tem um compromisso 

formador. Para realizar-se, ou garantir os efeitos desejados, é fundamental a esse cinema que se 

prescinda do espectador, em primeiro lugar. Pois, no limite, é porque o espectador desconhece 

as mazelas do mundo que precisamos do cinema [e de cineastas], para libertá-los: É o que 

reafirma Ferreira Gullar, em outra sequência de Maioria Absoluta: “As doenças, como os males 

sociais, tem causas. E é por desconhecê-las que se buscam remédios milagrosos, soluções 
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absurdas”. Outra vez, somos nós os ignorantes da causa. Como não a conhecemos, partilhamos 

das intenções dos gestores públicos e das políticas que promovem soluções absurdas e 

incongruentes com os desejos e destinos da população que sofre. O cinema da vontade de saber 

moralizante abstrai dos espectadores como sujeitos críticos para transformá-los em recipientes 

ocos. Nesta chave, esse cinema é um equivalente da educação bancária240. Como vimos, neste 

regime educacional, a relação entre os opressores e oprimidos persistirá e não será jamais 

transformada, pois a todo momento ela restituirá os lugares definidos a cada um dos indivíduos 

que compõem a cena da educação. É o que faz Maioria Absoluta quando nos despossui das 

possibilidades de pensar com as imagens e sons. 

O segundo aspecto se relaciona ao outro filmado e à sua mise-en-scène. Para dar validade 

aos seus argumentos, torna-se fundamental a presença do outro. O outro é o índice do real, o 

que dá legitimidade ao que o saber moralizante do cinema promove, como o que também lhe 

dá rasura, ranhura, cor e cheiro. É porque o outro é pobre e o vemos, com suas chagas, com suas 

dores e agruras, que podemos crer nas imagens. Não há como negar: estamos diante do mundo 

e do outro, no calor do sofrimento, de sua dor, como furtar o olhar, como renunciar ao 

compromisso de solidariedade a esse outro aviltado, marginalizado, cuja vida é interditada no 

justo momento em que assistimos ao filme, confortavelmente? É neste mesmo instante que o 

cinema apaga o outro enquanto sujeito e o converte na vítima de um sistema imutável. Mais 

grave ainda é que o cinema, tal como o poder que critica, elimina qualquer potência subjetiva 

associada aos modos de vida desse outro que, certamente sofre, não há dúvida; mas também 

inventa seus próprios enfrentamentos ao mundo concreto, independente da benevolência dos 

cineastas.   

Sucintamente, temos um quadro do saber moralizante definido entre os culpados – nós, 

espectadores, condescendentes com a desigualdade, logo, cúmplices do estado de coisas revelado 

pelo filme –; e as vítimas, o outro incapacitado de agir, de pensar e, aqui, incapaz de ler e por 

                                                
240 Ver: Paulo Freire, Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014, p. 80-83: “Na concepção 
“bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores 
e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação (a superação da contradição educador-
educando, contradição necessariamente enfrentada por uma educação emancipadora, diria Freire). Pelo contrário, 
refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a educação bancária mantém e dissimula 
a contradição”. Freire lista então os princípios que compreendem essa forma da educação: o educador é o que educa, 
sabe, pensa, pronuncia a palavra, elenca os temas. E, ao que nos parece o mais importante na crítica: “o educador 
identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos 
educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele”. 
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vezes, falar. Porém, para nossa salvação, contamos com a generosidade do cinema e do cineasta, 

que decifra com afeição esse amplo e complexo universo de contradições, numa distância segura, 

dando não apenas ao outro a oportunidade de falar – dar a voz ao outro –, como também nos 

convidando a agir rumo à transformação social.  

É assim que o cinema do saber moralizante atua com um programa muito semelhante ao 

da educação bancária: [educador] [cineasta] como emissários das justas formas de vida e do 

pensamento para [educandos] [espectadores]. É o cinema das histórias edificantes, do despertar 

da consciência, da vontade de mudança, de natureza redentora241. Certamente, não nos 

oporíamos a nenhum desses princípios se não desconfiássemos enormemente de que a mudança 

aí almejada se faz pelo uso de palavras de ordem, pelos sabedores oficiais e pela arbitrariedade 

das contingências do poder-saber. Mas Maioria Abolusta está longe de se constituir como um 

caso isolado no Brasil, embora seja um dos filmes paradigmáticos da nossa cinematografia, assim 

como dos principais representantes de uma importante fase da produção documental do Cinema 

Novo. Diríamos que a cinematografia brasileira e o que se produziu em torno do documentário 

são um terreno bastante fértil onde muitos plantaram as sementes para o melhoramento do 

mundo.  

Se o modelo sociológico entra numa espécie de crise de consciência de classe, nesse 

contexto, como constata Bernardet, é porque a distância inalienável ao trinômio [cineasta] 

[outro] [espectador], a assimetria fundamental sobre a qual o documentário brasileiro moderno 

firma suas bases mais sólidas, é permanentemente questionada e tensionada, algumas vezes 

chegando à ebulição: é quando o outro toma a palavra de assalto, invade o quadro, silencia; 

quando, demandado a dizer, dança; ou, quando demandado a aquietar-se, dirige o olhar à 

objetiva ressaltando a construção artificial da imagem. É quando o outro interroga o estatuto 

do cineasta verbalizando, literalmente, “que porra você é?”242, autorizando-se a negar a 

identificação com o saber prévio do cineasta, saber que o associa à determinada imagem estática 

como condição identitária, política e sensível. Ou, mais recentemente, quando são criadas cenas 

nas quais novas formas de mise-en-scène ou mesmo auto mise-en-scène interpelam a produção de 

imagens no interstício entre a vida vivida e a vida filmada. Em suma, são cenas agonísticas que 

                                                
241 Gilles Deleuze, A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 204: “Todos sabem que, se uma arte 
impusesse necessariamente o choque ou a vibração, o mundo teria mudado há muito tempo, e há muito tempo os 
homens pensariam”. 
 
242 Cf. Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 290. 
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tentam desmontar o sistema normativo do documentário, ressignificando a instabilidade dos 

lugares forjados no horizonte da representação como fixos e imutáveis243. 

Entretanto, se Bernardet enxerga um colapso no modelo, podemos dizer com alguma 

margem de segurança que ele se vê reanimado. Ou, que a crise de consciência, se é que houve 

genuinamente, jamais o levou à completa falência. Ou, mais duro ainda: talvez nunca tenha 

existido crise alguma mesmo e nos apegamos aos lampejos do cinema que nos levam a imaginar 

novas relações e interações entre o cinema e o mundo, escapes à normalização do que a 

representação faz fundar.  
 

[e] 

	
 

	

 
 

 
  

                                                
 
243 Cf. Ruben Caixeta e César Guimarães, Pela distinção entre ficção e documentário, provisoriamente, p. 36: 
“Para nós, a distinção entre ficção e documentário deve se orientar por uma práxis que fundamenta nosso desejo 
de ver e fazer cinema documentário, o que implica, necessariamente, um encontro com o outro e com o desejo de 
que sua imagem-realidade seja apreendida em seus próprios termos, não numa dimensão conceitual e abstrata, e 
sim material, gestual, corporal; em sua hecceidade, em suma, sem que isso implique uma visão ingênua que crê ‘dar 
voz ao outro’. Na verdade, costumeiramente, a palavra do outro é mais tomada do que concedida; filmar é um ato 
violento, no qual quem olha para o outro é, ao mesmo tempo, olhado, avaliado, provocado, o que conduz a uma 
transformação mútua, recíproca, entre quem filma e quem é filmado. O espectador, por sua vez, também é 
transformado pelo filme: diante da alteridade que este lhe oferece, ele também passa por uma alteração – e é nisso 
que se resume a única virtude pedagógica do documentário”. 
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CARTAS  A  CÂMERA  É  MEU CORPO ,  O  
C INEMA É  MINHA  POES IA  

p a r a  A l o y s i o  R a u l i n o  
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3 0  A N O S  D O  C IN E M A  P A U L IS T A  –  
C A D E R N O S  D A  C IN E M A T E C A  V .  4  

 
 
 

 
Eu  v i ,  quando  t inha  o i to  ou  no ve  ou  
s e te ,  d e  qua lque r  fo rma  en t re  meus  
c inco  e  o s  dez  ou  onze ,  que  ce r ta s  
co is a s  s e  mov iam que  não  me 
ens ina vam.  M inha  cu r io s idade  fo i  mu i to  
fo r te .  Como  e la s  s e  mov iam?  Po r  
exemp lo :  um  ja rd ine i ro  co r ta v a  um  
g ramado ,  s ob  um  ca lo r  de  quase  
qua ren ta  g raus ,  l á  no  E s tado  do  R io  
onde  meu  pa i  t raba lha va .  E s se  
ja rd ine i ro  sua va  mu i to ,  p a ra  e le  e ra  
uma  co is a  mu i to  penosa .  Eu  de v ia  te r  
uns  s e te  anos  quando  v i  i s s o .  A í  eu  me  
toco  –  e le  e ra  neg ro  re t in to  - ,  eu  penso :  
“A lguma  co is a  ex is te  que  não  e s tão  me  
ens inando ” .  A  gênese  do  c inema  pa ra  
m im é  i s to .   
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[e] 

 

 

Raulino,  

 

 

 

 

 

uma revisão dos teus filmes nos despertou recentemente para lugares que 

desconhecíamos, ou para os quais nossos olhares estavam demasiadamente distraídos ou 

igualmente viciados, dentro do (e pelo próprio) cânone da cinematografia brasileira244. 

Infelizmente, para mim, é de forma um pouco tardia, que te dirijo essa carta póstuma, a que 

não podes responder respondê-la. Mesmo após tua desaparição, em 2013, teus filmes seguem 

nos afetando enormemente, talvez pela maneira inquieta com que produzistes as imagens e os 

sons, como se a cada movimento em direção à realização conjugasses num único sentido uma 

nova invenção do próprio cinema, das formas de ver e ouvir, assim como dos desafios éticos de 

ser e estar com o outro. Duas dimensões inalienáveis da experiência com o cinema.  

Esse fascínio vital pelo encontro, incisivo nos teus filmes, sem que sejas naïf, me dirige 

a outro documentarista, o francês Jean-Louis Comolli, mais conhecido no Brasil nas últimas 

duas décadas pelos textos críticos, ensaios e teorias do documentário, do que propriamente pelos 

filmes que realizou. Comolli escreve algo que gostaria de compartilhar contigo: “Para entender 

as coordenadas de um plano ou de uma fotografia, parece-me que é preciso levar em conta não 

                                                
244 A criação de um canal no YouTube com a filmografia completa de Aloysio Raulino permitiu o acesso, em 
excelente qualidade, a filmes até então disponibilizados apenas em sessões de raros festivais e cineclubes, entre a 
crítica e a cinefilia, dentre os quais: Retorna, vencedor (1968), Ensino Voacional (1969), Lacrimosa (1970), Arrasta a 
Bandeira Colorida (1970), Jardim Nova Bahia (1971), Teremos Infância (1974), Tarumã (1975), O Tigre e a Gazela 
(1977), O Porto de Santos (1978). No catálogo do forumdocbh.2013, Júnia Torres narra como a participação de 
Raulino no festival permitiu, a partir de 2005, uma revisitação do trabalho do cineasta, cuja obra completa era para 
ele próprio objeto de esquecimento. Na meditação publicada no catálogo, Torres recupera um comentário do 
próprio Raulino após a sessão de Porto de Santos, filme que o cineasta esperou dezoito anos para rever. A carta 
insere-se num recente e ainda incipiente trabalho crítico dedicado à obra de um dos cineastas brasileiros que se 
manteve à parte de movimentos, mas cujos filmes são reveladores das inúmeras transformações culturais e históricas 
que o país, e o próprio cinema brasileiro, vivenciou desde os anos 1960. Raulino morre no ano em que uma primeira 
retrospectiva (quase) completa de seu trabalho autoral foi organizada. Não pode rever suas próprias imagens, por 
pouco. Cf. Júnia Torres, "Aloysio Raulino, presente" in: Glaura Cardoso Vale (Org.). Catálogo 
forumdoc.bh.2013. Belo Horizonte: Associação Filmes de Quintal, 2013, p. 15 e 16.  
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somente suas condições espaço-temporais e político históricas, mas também o que acontece 

entre filmadores e filmados. Eu diria que, se algo é documentado, é essa relação”245. A afirmação 

de Comolli me deixa inquieto: como se filma o algo que acontece entre sujeitos? Um silêncio, 

uma resposta enviesada, apertos de mão, omissões, dependências, resignações, dominação, 

vassalagem? Como filmar isso, cuja posse não cabe a ninguém, que no limite é a relação em si 

enquanto algo que se exerce, que estabelece vínculos, que pode tanto proceder por laços 

comunais quanto flertar com a autoridade, o abuso? Em seu domínio, tal ideia extravasa as 

margens do quadro cinematográfico, pois, se o que se documenta é a relação, o que vemos é 

tão-somente aquilo que se deixa entrever por aquela ou aquele que nos entrega um corte final. 

Ora, ainda assim poderíamos progredir com Comolli sondando justo que, mesmo a despeito do 

que permaneceu oculto pela montagem, os contratos mais ou menos despóticos, as 

reciprocidades, as negociações que jamais se externarão aos espectadores, há algo desse filmável 

de relação cujos vestígios distinguimos ou insistimos em fazer vir em nosso corpo-a-corpo 

analítico com as imagens. Não porque somos tomados por um desejo pela totalidade. 

Contrariamente, por estarmos convictos do caráter lacunar das imagens, de seus intervalos, 

daquilo que não pode ser remetido ao visível.  

É o que o teu itinerário artístico nos dá a ver, Raulino246. Diríamos que justamente o que 

trespassa as linhas dos teus filmes é o signo de um “algo que passa”. Não porque eles sejam 

dogmáticos no que é relativo à esfera do documentário e sua inexaurível contenda com o real; 

pelo contrário, há uma opacidade que lhes percorre invariavelmente, como se assimilasses que 

                                                
245 Jean-Louis Comolli, Ver e poder, a inocência perdida: cinema, televisão, ficção documentário, 1. ed. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008. p. 339.  
 
246 Como realizador, Raulino dirigiu apenas um longa-metragem, Noites Paraguayas (1982), embora tenha sido 
bastante profícuo deixando uma enorme produção, entre curtas, médias e programas para a televisão. O trabalho 
no curta-metragem adquire em Raulino uma espessura eminentemente política, como o próprio realizador expressa 
no depoimento a seguir: “Este impulso de fazer curta-metragem é o impulso vital que desconhece certas regras do 
jogo que o longa-metragem apresenta. O longa nos condiciona a ter um tipo de comportamento ‘mais civilizado’. 
O curta-metragem tem uma outra força. É a tentativa permanente de olhar o mundo à nossa volta sem disfarces. 
No Brasil, o curta, com todas as dificuldades, não para de existir; ele é feito sempre, as pessoas são sempre novas, 
os mais antigos continuam e, apesar disso, o País não vê o curta atingir o lugar que merece. O filme não é 
reconhecido porque não existiu para os olhos do público, não é exibido e não é reconhecido. O que leva as pessoas 
a fazerem curtas-metragens? A gente pode ver como surgem os grupos ao sabor das afinidades, ao sabor de 
momentos e até políticas. Mas o que mantém o curta-metragem existindo é sempre o impulso de uma ou mais 
pessoas que se ligam circunstancialmente no processo. Em geral, é um trabalho muito solitário. Mas, pra mim, o 
curta sempre se abre mais, experimenta mais, sonha de novo. (...) Eu acho que o curta-metragem neste País, possui 
a grande virtude de ser, em muitos momentos, o seu coração pulsante”, trechoo retirado do debate com Sergio 
Santeiro e Primo Carbonari, mediado por Leon Cakoff, parcialmente publicado em "A vida difícil do curta-
metragem brasileiro" in: Folhetim, Folha de São Paulo, 263, p. 7, 31 de janeiro de 1982. 
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para aceder ao real, para se ver com o mundo, é necessário permitir-se imaginá-lo a priori, 

introduzindo-lhe outros elementos, camadas, dilatando sua superfície, conectando-o a novas 

veias abertas, tensionando-o ao que lhe escapa, ao que aí não está.  

Não deixaria de pensar em ti, por essa perspectiva, como um dos mais experimentais de 

todas e todos documentaristas brasileiros. Se me refiro a uma potência experimental no teu 

cinema, não quero com isso filiá-lo a um gênero ou a um nicho descrito pela crítica como 

experimental, com suas maravilhas e vícios, clichês e glórias. Há algo de experimental no sentido 

em que o ato em si de fazer filmes é um ensaiar-se que não prevê metas ou se aquiesce a uma 

fórmula como método, descobrindo a cada nova experiência com o mundo e o outro uma forma 

singular de devolver o mundo-cinema ao mundo que aí está. Em teu cinema, engajamento 

político, incômodo com as formas estruturantes e abertura ao improviso e ao caos produzem, 

nos melhores momentos, um movimento indiscernível – estético e político. E, nos menos 

arrojados, uma restituição aos estados codificados da ordem onde o outro subsome-se nas 

imperiosas pulsões da linguagem cinematográfica, apossado pelas imagens-que-sabem-demais.     

Permita-me, antes de nos direcionarmos aos filmes, especificamente, teimar um pouco 

mais na ideia do algo que passa. Nas últimas décadas, temos acompanhado inúmeras mutações 

no cinema brasileiro, algumas das quais, das mais decisivas, apresentam-se agora como uma 

espécie de sintoma. Sintoma que você mesmo viu espalhar-se, desde que começastes, ainda nos 

anos 1960, a fazer teus trabalhos como estudante da ECA; ou quando, já diretor e fotógrafo, 

recusavas o título de documentarista, refutando um rótulo que o vinculara a um cinema 

excessivamente domesticado, atado às perspectivas político-ideológicas de certa esquerda, para 

os quais a forma deveria estar a serviço de um empenho maior, essencialmente formador. 

Arrisco: a transformação desse sintoma que nos leva agora a outras doenças foi precisamente na 

ordem desse algo que passou, que entendemos aqui como um outro nome presumível para relação. 

Ou, se quisermos, seguindo as pistas de Hannah Arendt, aquilo a que chamamos política247. 
 

[e] 

 

Em uma tese excelente sobre o cinema brasileiro pós-2000, a pesquisadora Mariana 

Souto inventaria algumas figuras políticas correntes no cinema contemporâneo brasileiro, por 

                                                
247 Hannah Arendt, O que é política?. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, p. 05: “A política surge no entre-os-
homens; portanto, totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original. 
A política surge no intra-espaço e se estabelece como relação”.  
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meio de uma perspectiva comparada, dentre as quais, uma que particularmente me interessa 

aqui, por ela denominada “invasor”248. Os invasores, se entendo bem, seriam a parcela dos 

fustigados pelo poder cujo direito às condições de vida e às possibilidades de criação estão 

igualmente cingidos por uma infraestrutura que impede as formas de nutrição e um arranjo que 

limita as possibilidades de experimentação com o mundo sensível, de modo inalienável. Os 

invasores, então, tomariam em algum momento a tela cinematográfica como quem toma a 

palavra, de assalto, reivindicando para si a fruição de mundos que são vividos, majoritariamente, 

pela pequeníssima e expressiva elite brasileira. Tais personagens introduzem novas interações 

de classe que induzem sistematicamente a distúrbios, conflitos e renovações. Não se trata apenas 

do acesso aos bens de consumo o que desejam os invasores, mas o ingresso à ordem de privilégios 

que caracteriza o mundo dos ricos. Algo que abarca todas as esferas de participação social, sejam 

elas individuais ou coletivas, de cabo a rabo, indistintamente – do Nike às férias no 

Mediterrâneo, das aulas particulares de alemão ao consumo de fármacos e drogas ilícitas, do 

sorvete importado ao quarto na Casa Grande.  

De alguma maneira, assumo o risco do equívoco de interpretação, acredito que Mariana 

também está comentando algo sobre aquilo que se passa entre os sujeitos num filme, o índice 

dessa relação abrigada pelas imagens, sobre a qual insistentemente escreveu e escreve ainda 

Comolli. Em um dos trechos da tese, Souto me dá argumentos para que essa aproximação não 

soe demasiadamente inconsequente: “aqui questionamos: o que acontece quando a essa relação 

cinematográfica de poder se justapõe uma relação social de poder? Ou, mais precisamente, o 

que acontece quando a uma relação social de poder preexistente se soma uma relação 

cinematográfica de poder?”249. A indagação que Souto enuncia é das mais oportunas; 

poderíamos percorrer nossa trajetória como povo em sua perscrutação, observando 

diferenciadamente os regimes de visibilidades e representação que sobrepuseram suas 

configurações expressivas às repartições de classe anteriormente constituídas. Ainda mais, se é 

que podemos acrescer algo à elaboração da hipótese, ousaria alegar que as relações sociais de 

                                                
 
248 Ver: Mariana Souto, Infiltrados e invasores - uma perspectiva comparada sobre as relações de classe no cinema 
brasileiro contemporâneo. Tese (Doutorado em Comunicação). UFMG: Belo Horizonte, 2016, p. 143: “Foi assim 
que notamos que o encontro entre as classes – e o próprio acionamento da questão – parecia se propiciar a partir 
da penetração de um elemento de determinada classe no seio da outra, gerando conflitos e uma desestabilização da 
intriga. Brotou, aos nossos olhos, a figura da invasão – ou, mais especificamente, do invasor. O invasor funcionaria, 
portanto, como dispositivo que promove, narrativamente, o encontro de classes e a manifestação da diferença”.  
 
249 Ibid., p. 76.  
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poder não são preexistentes às imagens, elas atuam na produção de linhas de força num 

continuum entre o trabalho, os regimes de distribuição do visível e do sensível e a modulação das 

potências coletivas vitais. Está aí sua crueldade. Os invasores, finalmente, performariam uma 

espécie de deslocamento na ordenação não-igualitária dessa relação, desse algo que passou, 

expondo a assimetria do tecido social na forma fílmica, enunciando seus direitos e instaurando 

novos corpos políticos, deflagrando existências que farão emergir outros territórios e sujeitos de 

enunciação.  

Se quisermos nos ater à história do cinema brasileiro, ou ao Cinema Novo, mais 

circunscritamente, nos perguntaríamos de que maneira o povo e suas imagens, ou melhor, as 

imagens feitas sobre o povo, suas abundosas aparições, são reveladoras das controvérsias 

cinematográficas, entre aquela elite de homens brancos, intelectuais de classe média, e as 

trabalhadoras rurais, operárias, mães, as sem-teto, sem-terra, mendigas, analfabetas, sertanejas, 

etc. De tudo o que foi escrito sobre essa relação no Brasil, é ainda o livro de Jean-Claude 

Bernardet aquele que se mantém como um ponto de inflexão em nossos estudos 

cinematográficos, como bem conheces250: o documentário brasileiro moderno é confiscado por 

um dilema medular, que tem em seu âmbito os modos de figuração do povo, ou seja, como a 

imagem do povo é forjada por um olhar que, antes de enxergá-lo, já o idealiza, caracteriza e 

engendra sobredeterminando-o como outro de classe. Sabemos, todavia, que em algumas de 

suas análises presentes no estudo, Bernardet se vê confiscado por sua própria hipótese a tal ponto 

que ignora as imagens e suas singularidades, desconsiderando a aparição dos resíduos das 

relações que emergem de maneira a complexificar muitas das prerrogativas dos filmes em seu 

olhar como analista251. Em tais momentos, as imagens estão funcionalizadas e subjugadas para 

                                                
250 Cf. Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Em 
entrevista, o próprio Raulino testemunha sua influência pelas leituras de Bernardet e o modo como as aulas de seu 
antigo professor foram determinantes para a descoberta de outras possibilidades criativas com o trabalho do 
documentário: “Com Jean-Claude Bernardet, que foi meu professor na USP, conheci o documentário mais como 
um caminho poético, que um documento de natureza jornalística e sociológica”.  
 
251 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 208: “As análises de filme, tais como as desenvolvi, 
são praticamente sem fim. Até mesmo quando a análise se restringe a uns poucos aspectos do filme, é sempre 
possível acrescentar mais alguma coisa, há sempre elementos, detalhes, que podem ser vinculados à análise. 
Acrescente-se que o texto crítico adquire uma autonomia relativa diante do filme comentado, resultado das palavras 
que se usam, da maneira como se organiza o pensamento e se estruturam as frases, e assim tende a ser tornar ele 
próprio produtor de novas ideias que vão se expressar em palavras, ou de palavras que sugerirão ideias. Se o 
encadeamento dessas ideias e palavras for lógico e obedecer a determinados princípios metodológicos, o texto 
conservará sua coerência interna. Numerosas ideias expostas nas análises que compõem este livro não nasceram do 
ato de ver esses filmes – inclusive aqueles a que assisti mais de vinte ou trinta vezes –, mas nasceram durante a 
produção do texto”.  
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melhor se acomodarem à tese de Bernardet. Ainda assim, é notável como ele está a todo tempo 

convocando nossa atenção para aquilo que se vê conjugado nas falas de Comolli e Souto: o 

documentário é um nome atribuído a uma operação cinematográfica (como tal, dotada de uma 

assimetria fundante que tende à verticalidade) que se inscreve na carne das relações sociais, 

sendo o que vemos os traços visíveis, a névoa que não se dissipa entre sujeitos movidos por forças 

conflitivas. Percorrer a bruma, Raulino, é para mim o trabalho crítico a ser feito atualmente.  
 

[e] 

 

A esta altura, não parece absurdo ou demasiadamente estranho dizer, enfim, que o 

trabalho no documentário, de todo e qualquer cinema documentário, é em si um trabalho na 

educação, mais do que pedagógico. Porém, desde os anos 1930, pelo menos, essa aproximação 

entre um cinema documentário e um cinema pedagógico foi arquitetada, indevidamente, sobre 

duas prerrogativas fundamentais: 1) transferência dos saberes para o outro, tratando-se do 

espectador; 2) demarcação do lugar de enunciação baseado na distinção entre sujeito e objeto, 

no caso das gentes filmadas252. Inversamente, temos sido refratários ao documentário esclarecido 

de moldura marxista, viés de esquerda próprio ao cinema dos anos 1960 e 1970, mas ainda hoje 

corrente, guiando-nos em direção a toda uma outra apreensão do trabalho da educação com as 

imagens distante dos discursos restauradores das consciências, contestando a tradicional noção 

de engajamento político, como a conhecemos.  

Muito embora você tenha realizado ao longo da vida apenas três curtas que 

expressamente lidam com a educação, sendo dois deles assumidamente no interior de escolas, 

Retorna, Vencedor e Ensino Vocacional, teus filmes são quase como inventários, cartografias, 

traçados de uma infância e juventude de um Brasil atravessado pelo regime militar; pelas 

sequelas de uma expansão capitalista em pleno curso e pela escravidão estrutural e 

condicionadora dos modos de vida da população pobre. Entretanto, furtam-se à elaboração 

intelectual ou excessivamente discursiva sobre tudo isso de maneira límpida e objetiva, como 

seria reclamado por um documentário tradicionalmente filiado à perspectiva crítica de esquerda 

pós-Guerra. É importante notar que, assistindo-os processualmente, como peças de um 

trabalho em constante variação, uma constelação de imagens como vasos comunicantes, 

apreendemos nos filmes uma espécie de pesquisa errante ou trajetória vacilante que se vê 

                                                
252 Estas duas noções foram explicitadas na coleção anterior, O Reino da Representação. 
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imiscuída por experimentações formais, deslocando-nos por modos sempre originais e 

complexos de estar com o outro. Se, eventualmente, o lugar do espectador flerta com o de uma 

espécie de vítima das imagens-que-sabem-demais, típico do modelo sociológico do 

documentário, não cremos que os filmes se coadunam às muitas das estratégias próprias ao 

cinismo que assistimos em certas imagens, não sem constrangimento, expressas por uma forma 

assumidamente esclarecida. Com isso gostaríamos de afirmar que não vemos tua obra como o 

trabalho do artesão que talha a pedra bruta lapidando-a à matéria fina, mas que há um projeto 

permanente de transformação do próprio cinema, do sítio daquele que dirige; do lugar conferido 

a nós, espectadores. Não há propriamente uma linha evolutiva na maneira como enxergamos os 

filmes, mas somentes espirais e linhas de continuidade e disjunção, pluralidade de imagens que 

nos afetam nos limites do algo que passa entre sujeitos, nos limites das formas expressivas do 

cinema253. 

Se te endereço esta carta é porque a ideia de uma espécie de isonomia política entre o 

cinema e a educação, o trabalho do documentarista e do professor, o lugar do outro e do 

espectador, uma recusa da representação unívoca e uma radicalização da montagem como um 

ato performativo de criação parecem estar contidas como uma espécie de embrião na tua obra. 

Ou, se quisermos, como um vírus que se alastraria tomando forma e contagiando vivamente o 

cinema brasileiro nos últimos anos, gerando filmes e imagens tomadas por uma doença que 

desnaturaliza as relações de poder como foram historicamente cristalizadas, que reconfigura as 

posições entre quem possui a câmera e quem é filmado, forjando toda uma outra economia dos 

olhares. Mais do que isso, Raulino, é como um vírus, um vírus que expandiria o campo do 

cinema para além dele mesmo, afetando escolas, centros livres de arte, coletivos midiáticos, 

guetos, favelas, hospitais, quilombos, aldeias indígenas, asilos, hospitais psiquiátricos, clínicas 

                                                
253 Não estamos sozinhos em nossas suspeitas. João Dumans, num brilhante artigo, assim descreve o cineastas: “A 
agilidade e a independência de Raulino, sua indiferença pelos métodos clássicos de se fazer filmes, pela própria 
ideia de uma “obra” fizeram dele uma espécie de primitivo em sua arte, no melhor sentido da palavra, como um 
jovem cineasta dos anos 1920 que, por um descompasso histórico, se pusesse a filmar no Brasil dos anos 1970. 
Movidos por um ímpeto de experimentação constante, seus filmes reatam a história do cinema brasileiro com a 
melhor tradição da vanguarda dos anos 1920 e 1930, aquela para a qual o cinema era ainda um meio a ser inventado, 
e cujas virtudes residiam menos na reprodução dos esquemas narrativos herdados do século XIX do que na invenção 
de todo um novo conjunto de procedimentos, efeitos e sentimentos artísticos: um cinema capaz de conciliar o 
realismo e o surrealismo, o construtivismo e a preocupação social, e talvez, o mais importante, o ímpeto subversivo 
e a poesia”, João Dumans, "A sinfonia dos pobres (ou a modernidade de Aloysio Raulino)" in: Glaura Cardoso 
Vale (Org.), Catálogo forumdoc.bh.2013. Belo Horizonte: Associação Filmes de Quintal, 2013. É como se 
Raulino assim flertasse com as vanguardas e tudo o que ambicionamvam para o cinema como uma forma não-
narrativa, mas sinestésica, mais pertencente ao corpo e aos afetos do que à tradição da literatura burguesa; diante 
das guerras anti-imperialistas e o avanço do capitalismo global, com todos os seus corolários.  
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de reabilitação, centros socioeducativos, penitenciárias. Em comum, tais lugares têm nos 

demandado uma nova ética das imagens que nos reporta diretamente ao documentário como 

seu campo mais eminentemente estético-político, justo onde encontramos teus filmes. Não ao 

documentário que conservou em sua forma hermética o trato crativo da realidade, sua 

interpretação, arranjo e devolução garantida: o lugar mesmo em que o documentário emerge 

como um campo animado por descobertas, tensão, improviso, jogo, em que a atitude poética 

encontra espaço para resoluções formais sem perder o solo das contradições a partir de onde se 

inscrevem, lugar onde militância e invenção formal se conjugam no gerúndio254.  

Trabalho de um operário-pensante do cinema, como te autodenominaste.   
 

[e] 

 

Para prosseguir com nossas pistas, passemos então aos teus filmes, Raulino, aqui 

analisados comparativamente, cotejados em ordem cronológica: Retorna, Vencedor, Jardim Nova 

Bahia e Teremos Infância. O contraste, entretanto, baseia-se em termos distintos. Entre Retorna, 

Vencedor e Teremos Infância há uma espécie de polarização, um choque entre dois modos 

diametralmente opostos de composição, na lida com as imagens e o encontro com o real. A 

nosso ver, o confrontamento entre os filmes nos permite avistar o panorama da época na qual 

os filmes se inscrevem e as articulações intrínsecas a tal contexto, entre a busca por um cinema 

comprometido com as causas sociais, ideologicamente engajado – perspectiva para a qual 

Teremos Infância comparece como uma realização mais bem-acabada e exemplar; e a 

experimentação formal, também engajada, porém, menos afinada a certas imposições do 

                                                
254 Ver: Naara Fontinele, "Documentário? - formas críticas, engajadas e experimentais no cinema brasileiro (1964-
1983)" in: Bruno Hilário et al. (Org.), 19o FESTCURTASBH: Festival Internacional de Curtas de Belo 
Horizonte. Belo Horizonte: Fundação Clóvis Salgado, 2017, p. 192 (tradução nossa): “No cinema de Raulino, em 
que o cineasta é também o cinegrafista, importa o método de filmagem da observação, do imprevisto, de uma certa 
‘câmera provocadora’ que incita assumidamente sua intervenção no espaço e torna sensível ao espectador o desejo 
de retornar um olhar aos sujeitos filmados. Nos planos dotados de movimento, a câmera não é somente um 
prolongamento do olho à mão, mas uma extensão do corpo de Raulino; ele improvisa seus enquadramentos, seus 
movimentos, o tempo da tomada, enfim, ele faz escolhas subjetivas movidas unicamente pela sua inspiração. O 
efeito desse método de filmagem pautado na intuição são imagens que trazem, na sua aparência sensível, um 
vestígio do gesto de olhar o real, as paisagens, as pessoas, no momento mesmo em que se filma. O gesto de filmar 
está na imagem; faz imagem. Dessas imagens, Raulino constrói múltiplos significados políticos no trabalho de 
montagem. Os filmes cultivam procedimentos expressivos sofisticados, associam dialeticamente imagens e sons, 
experimentam a composição de afetos e efeitos no campo sonoro”. Na nota de rodapé da mesma página, Fontinele 
recupera uma citação de Jean Rouch na qual explicita-se o valor da “intuição” como ferramenta de composição e 
criação cinematográfica: “Quando o cineasta põe em cena uma realidade, quando ele improvisa seus 
enquadramentos, seus movimentos, seus tempos de filmagem, ele faz escolhas subjetivas nas quais a única chave é 
sua inspiração”.  
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documentário de cunho social. A liberdade formal de Retorna, Vencedor não se confunde 

sobremaneira com o tom austero e conciso de Teremos Infância, mais alinhado às estratégias 

ajustadas ao documentário no interior de certa lógica explicadora, mas, ainda assim, tensionando 

seus limites. Por outro lado, teu primeiro curta-metragem, Retorna, Vencedor, aponta para uma 

inquietação estética e para a investigação daquilo que posteriormente irás definir como uma 

procura pelo “cine-poema”. Já o cotejamento entre Jardim Nova Bahia e Teremos Infância está 

menos demarcado por uma cisão entre polos opostos, ainda que os filmes apresentem diferenças 

significativas quanto à figuração do outro de classe. Por conseguinte, aspira-se menos deduzir 

os filmes a uma dicotomização simplista ou a um contraste binário do que apresentar regiões 

sinuosas, zonas de ambivalência, indecisões, algo que parece ser característico de um cinema 

que, a cada nova imagem e som, a cada gesto de montagem, não se deixa esgotar em si mesmo. 

Por fim, no breve percurso analítico sobre o qual nos debruçaremos a seguir, trata-se de 

evidenciar certas operações cinematográficas de cada obra, notando a maneira singular como os 

filmes convocam a presença do outro e acolhem sua mise-en-scène para, no mesmo gesto, 

investigar como constroem uma singular pedagogia das imagens em meio à complexa 

experiência com o real, entre os corpos e teu corpo-câmera. 
 

[e] 

 

Um plano conjunto mostra um jovem que manuseia com pouca desenvoltura os remos 

de um barco nas águas mansas de um lago. Suas mãos duvidosas manipulam os remos 

navegando vagarosamente. Um corte ligeiro o contextualiza em relação à paisagem: o jovem não 

está só em meio às águas brandas. Em seu entorno, a larga avenida Pedro Álvares Cabral se abre 

aos carros que a trafegam velozmente, em ambos os sentidos, às costas do Parque Ibirapuera. 

Na profundidade de campo vemos o prédio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

o que não deixa dúvidas quanto à posição geográfica do personagem. Embalado por uma ópera, 

o rapaz atraca finalmente num pequeno píer de madeira, abandonando sua precária embarcação: 

chapéu côco à la Chaplin, longos casacos escuros, uma echarpe cinza despretensiosamente 

jogada sobre o ombro direito. Seria ele um egresso do longo inverno europeu, imigrante que 

acidentalmente aterriza em solo brasileiro? Ou, ao contrário, um jovem que retorna ao seu país 

natal após uma longa temporada, com as vestes lá adquiridas, para um reencontro com o solo 

que então abandonara? Se a indumentária e a fisionomia do garoto geram suspeição, o título do 

filme não deixa margem à dúvida, trata-se de um retorno – de quem? de onde? para onde?   
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Por entre as árvores do parque, contíguas ao lago, o rapaz caminha portando uma única 

valise de mão. Deambula sem destino aparente, tampouco pressa, examinando o cenário à sua 

volta com notável interesse, (re)descobrindo-o. A câmera na mão, de Djalma Baptista, o observa 

por ângulos variados, através de uma montagem que alterna ciclicamente o ponto de vista sobre 

esse corpo flâneur, que vaga sem motivo. Em meio às árvores, o rapaz encontra uma “gaiola” de 

ferro, brinquedo típico dos parques e praças brasileiros, no qual as crianças se contorcem por 

entre barras de ferro coloridas, agarrando-se às grades, subindo, montando, driblando a 

gravidade e experimentando a elasticidade (ou a rigidez) do corpo. Ele testa alguns movimentos, 

apesar da estatura exagerada para o brinquedo, antes de sentar-se numa das barras com a face 

absorta (ou distraída). Há qualquer ternura em seu olhar, como se o reencontro com o brinquedo 

estabelecesse também um ponto de reconexão com alguma dimensão de outros tempos vividos, 

talvez no mesmo parque.  

O jovem abre a sua mala de onde retira uma única baguete, e em seguida se desfaz da 

mala vazia, agora já sem serventia. A baguete é devorada em poucos minutos (viria da França, 

egresso do maio de 1968?). Alimentado, ele se dirige novamente por entre as árvores. A 

montagem torna-se acelerada e mais dispersa, recortando trechos em que o protagonista monta 

agilmente uma gangorra como quem cavalga, balançando seu chapéu num típico gesto de 

cowboy. A trilha sonora se altera a cada nova entrada, recortando momentos de pleno silêncio, 

gesto característico da tua obra, Raulino, na qual o som opera majoritariamente a partir de 

princípios disjuntivos, numa completa autonomia em relação ao campo imagético. 

O final da sequência no parque dá entrada a novos corpos no quadro: um rapaz moreno, 

alto, óculos escuros modelo aviador, trajando uma única cueca branca; uma garota de longos 

cabelos antecipando o movimento hippie setentista com suas roupas largas estampadas, como 

uma personagem de Hair; uma outra mulher, mais voluptuosa, em uniforme colegial, com meias 

brancas estendidas até a canela, camisa de manga comprida de punhos apertados e um short que 

recobre as pernas até a altura dos joelhos; uma terceira mulher, também de óculos escuros, luvas 

negras, um blazer cinza fechado e um lenço que lhe encobre a cabeça. Os quatro enigmáticos 

personagens interpelam o jovem, sentado sobre uma pedra. Eles giram em seu entorno, 

enquanto ele se alegra e os aplaude. A performance muda de tom. O homem de cueca sorri 

ironicamente quando tenta tirar a echarpe do originário-estrangeiro. O semblante do rapaz se 

altera, assustado e incomodado com a presença do grupo. As mulheres dançam, bailando 

despretensiosamente, numa performance de corpos que possuem, cada qual, seu próprio modo 



 

 208 

de ocupar o espaço, dessincronizadamente. Seriam então arquétipos da juventude brasileira no 

final dos anos 1960, estariam representando ali metonimicamente uma fração do movimento 

estudantil do qual você mesmo fazia parte, Raulino? O homem de cueca insiste na abordagem, 

ele recusa com os braços estendidos, acuando-se no solo até ser abraçado pela mulher com ares 

de hippie, que o conforta. O filme não se interessa por explicações, nos dá senão intensidades, 

coreografias, passos, sensações.  

Os quatro jovens alinham-se, lado a lado, e marcham com os braços estendidos, num 

cortejo militaresco. A câmera oscila nos ângulos, reiterando a cada novo plano inteiramente a 

marcha e o braço direito que se ergue emulando a saudação nazifascista. O grupo se dirige 

novamente ao rapaz, sentado sobre um toco de árvore cortada. O homem de cueca o coloca de 

pé, sobre o toco. Eles o encaram com olhares graves. A jovem trajando uniforme colegial retira 

o chapéu do protagonista e lhe entrega um colar, o mesmo que portara até então. Ele toca o 

colar com as duas mãos, observando-o atentamente, para em seguida atirar-lhe rebeldemente 

contra o chão, num sinal de recusa à adesão ao grupo. No mesmo instante, dois homens surgem 

do canto direito do quadro, subitamente. 

Arrastado pelos braços, o protagonista é levado, involuntariamente. Ele reluta, criando 

resistência com o próprio peso que vai sendo carregado enquanto raspa no chão de terra batida 

e folhas secas, levantando poeira por onde passa. Um dos homens veste um jaleco branco, óculos 

de grau, cabelos bem penteados. Ele saca do bolso do jaleco uma cédula com a estampa do 

brasão das Armas Nacionais do Brasil, insígnia dos poderes Legislativo, Judiciário, Executivo 

e, também, das Forças Armadas. Não sabemos, no entanto, à qual instituição o homem 

responde. Seria um policial civil, um militar disfarçado, um agente manicomial, um 

investigador? Seu companheiro, negro e pequeno, não esconde um largo sorriso no rosto – talvez 

um não-ator que, sem estar propriamente convencido de seu papel na ficção, acha graça do 

artifício para o qual empresta o corpo. O agente do Estado mostra o distintivo para a câmera, 

fitando a objetiva frontalmente, num sutil contra-plongée que lhe imputa prestígio.  

É esta a primeira vez em tua cinematografia que alguém direcionará o olhar à câmera, 

Raulino. Entretanto, esta é a única vez em tua cinematografia que alguém direcionará o olhar à 

câmera, dessa maneira: mirada segura, implacável, absoluta, que fita o corpo com a austeridade 

e a segurança própria aos que estão coadunados ao poder. O olhar do homem não tem 

complacência, dúvida, ou sombra de incerteza. É o olhar dos chefes, dos burocratas, dos 

generais. Olhar dos capatazes, dos feitores, dos chefes dos departamentos. Olhar dos 
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mancomunados, dos inescrupulosos. Olhar abjeto. À esta mirada sólida e resoluta do agente 

estatal, olhar primeiro a cruzar com o nosso, em teu cinema, Retorna, Vencedor nos devolve no 

plano seguinte uma fotografia em close do rosto do jovem acossado. O mesmo olhar que 

acompanha a extensão da tua obra e caracterizará a presença desses rostos como uma grande 

constelação de personagens, os que não tiveram sua conta na história, aqueles cujos olhares 

foram cerceados e interrompidos. Estes, sim, olhar que nos interpelará por todos os teus demais 

filmes: esse olhar retido, sem a altivez e a empáfia do agente do Estado: olhar resiliente, 

testemunha do estado de coisas, com o qual não nos identificamos num regime de comunhão 

entre iguais, mas que nos afeta, sensivelmente, abrindo-nos aos nossos próprios estados de 

alteração. Olhar dos pobres, dos mendigos, das putas. Dos marinheiros, das travestis, dos 

loucos. Olhar dos despatriados, dos imigrantes, das crianças abandonadas. No agente federal, o 

olhar da lei, do Estado, das forças supressoras e violentas, incorporado ao enquadramento 

dedicado a fazer do homem um arquétipo do poder; no rosto do jovem recém-chegado, o 

mesmo olhar, à altura da câmera, dos nossos olhos, que nos interpela diretamente com toda a 

expectativa de uma imagem que se desfaz à medida que se enxerga.    
 

[e] 

 

O crítico francês Pascal Bonitzer batizou esse momento em que, frontalmente, um 

personagem encara o antecampo, confrontando seu olhar ao nosso, os espectadores, de régard 

caméra255 (olhar-câmera). Quebra do artifício competente ao regime de transparência e que no 

teu cinema, Raulino, irá conformar toda uma ética, toda uma nova configuração entre você e 

aqueles a quem tua câmera vê e que, obstinadamente, nos devolvem o olhar. 
 

[e] 

 

Nos dois minutos finais de Retorna, Vencedor, assistiremos à condecoração do oficial que 

levou o jovem preso. Às imagens dos representantes do Estado, funde-se uma outra camada de 

imagens de crianças e jovens em escolas: salas de aula, quadras de esportes, recreio. Os corpos 

dos jovens estão sobre e sob as imagens de uma grande cerimônia do regime militar, na qual 

assistimos ao oficial, agora trajando um terno respeitável, receber das mãos de outrem uma 

                                                
255 Pascal Bonitzer, "Les deux régards" in: Cahiers du Cinéma. v. 275, p. 40–46, 1977. 
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medalha que lhe consagra pelos serviços prestados ao seu país (os quais desconhecemos, 

objetivamente; mas intuímos, sensivelmente). Os planos são entrecortados pela inserção 

reincidente do mesmo rosto do jovem que foi levado e cujo destino ignoramos (teria sido a 

tortura, a prisão, o exílio, a morte?). Ao oficial da lei, medalhas e troféus, honrarias e prêmios; 

ao jovem flâneur, um olhar-câmera repetido à exaustão, interpelando-nos ciclicamente no 

silêncio de tudo o que não pode ser remetido ao dizível. Montagem vertical cuja forma renuncia 

a todo e qualquer conteúdo significante e assim abre-se ao espectador como uma singular 

maneira de construir modos de afetação, implicando-nos no processo de montagem do filme, 

convocando-nos a pensar com as imagens, engajando-nos historicamente no passado-presente 

de um outro país para donde retornamos, como nas palavras de Claudio Willer pronunciadas 

por ti em Inventário da Rapina: “neste encontro dos nossos olhares outro país que ainda lateja 

sob o tapete trêmulo do terceiro mundo”.  
 

[e] 

              

Se Retorna, Vencedor inaugura na tua cinematografia esse olhar-câmera, é em Lacrimosa, 

codirigido com Luna Alkalay, que as crianças irão reclamar um lugar na cena do cinema, para 

nunca mais estarem no fora-de-quadro dos teus filmes. Lugar oposto ao conformismo e à 

adequação consentida dos corpos infantis sobredeterminados por certas estratégias tipificadas 

pelo documentário, algumas das quais encontramos no curta anterior, Ensino Vocacional, 

dirigido coletivamente256. O filme é um epítome do documentário brasileiro moderno vinculado 

à esquerda, atento às dispustas no campo macropolítico, ignorando amplamente as estratégias 

micropolíticas de luta e resistência. Absorvido pela forma testemunhal do documentário direto, 

a serviço da informação, oposto ao movimento que crias em Retorna, Vencedor e que será 

intensificado em Lacrimosa. Ensino Vocacional se vale largamente das estratégias convencionadas 

pelo documentário moderno de conotação mais pedagógica, tais como a adesão à voz off 

explicativa; entrevistas como legitimação discursiva recorrendo às falas dos especialistas; 

imagens legendando um texto de tom excessivamente conteudista; a ideia de uma forma 

sintética; e, finalmente, o endereçamento a um espectador inerte. Detendo-se no cotidiano de 

uma escola construtivista em São Paulo, o filme concentra-se no cotidiano dos estudantes e suas 

                                                
256 Ao lado de Raulino, assinam a direção: Jan Koudela, João Cândido, Plácido de Campos Jr., Roman Stulbach e 
Walter Luís Rogério. 
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práticas, acompanhando-os a partir de um olhar próprio ao cinema direto que opta por 

minimizar seu campo de intervenção na cena, valorizando assim um olhar “distanciado” e 

“objetivo” das situações apresentadas.  

Num dos inúmeros depoimentos apresentados pelo filme, ouvimos uma voz off dizer 

que é a vida o trabalho central de qualquer prática educativa. Contudo, o filme furta-se a essa 

percepção. Quer dizer, em seu modo observacional direto de acompanhar os estudantes; na 

montagem fragmentada, que não permite tempo efetivo para nos determos nem sobre os corpos 

e suas vozes, nem sobre os trabalhos que executam, acabamos apenas por assistir a uma 

experiência escolar que não se parece distinta de quaisquer outras que nos apresentam as 

melhores publicidades de modelos de escolas neoliberais – ou mesmo dos sistemas fordistas257. 

Isso está claramente expresso na sequência em que dezenas de alunas e alunos estão engajados 

em diferentes funções laborais, análogas às desenvolvidas no mundo fabril: tornos e esmerils, 

marcenaria, ferraria, serragem, corte e costura; meninas esfregam roupas num tanque sujo; um 

garoto usando óculos de segurança passa com ferro quente uma peça de malha branca; mãos 

pequenas emaranham as contas de um terço de madeira; um professor analisa o microscópio 

enquanto a jovem lourinha aguarda atenta sua vez. Em seguida, assistimos à menina 

manipulando uma máquina registradora com a qual realiza operações financeiras, como num 

caixa de supermercado, açougue ou padaria. Ela gira uma manivela abrindo a gaveta de dinheiro, 

onde deposita maços de notas recém-contados. Nesse ponto a câmera faz um zoom in numa das 

paredes da sala em que se vê pregada uma série de tirinhas do Tio Patinhas – intitulada A 

História do Dinheiro –, o conhecido pato estadunidense obcecado por dinheiro que salta “de 

ponta” em piscinas olímpicas superlotadas de moedas de ouro. Uma placa informa: “deposite 

seu dinheiro no banco cooperativo vocacional”. No plano posterior, uma garota dirige-se ao 

caixa, assina um recibo, a “funcionária” recebe, os “gerentes” organizam as contas, todas e todos 

atuando como burocratas mirins.  

A educação para o filme Ensino Vocacional é, no limite, aquilo que o mundo adulto 

apresenta: manufatura, indústria pesada, economia global, trocas mercantins, não raramente, 

filas e burocracias. Pela repetição dos movimentos, pela maneira como a câmera os enquadra 

executando as atividades laborais; seja na cozinha; seja nas bancadas de marcenaria com seus 

                                                
257 A cartela final do filme “Este filme foi realizado com financiamento da Comissão Estadual de Cinema do 
Conselho Estadual de Cultura da Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo do Governo do Estado de São Paulo” 
nos informa que o termo propaganda ou institucional talvez não sejam excessivos para caracterizar Ensino 
Vocacional. 
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martelos e serras; seja nas máquinas de costura ou no bureau bancário; Ensino Vocacional nos 

coloca diante de uma escola cujo pragmatismo converte os adolescentes em miniaturas de 

adultos. O filme acaba por reproduzir uma mesma lógica publicitária-institucional, sobretudo 

em seus modos de enquadrar e dispor os corpos eliminando finalmente o que poderia haver de 

realidade e conexão com a vida mesmo, com um fora qualquer. Tomado por um desejo de 

eficácia, numa estratégia de convencimento das audiências, mais do que a educação como um 

modo de vida, assistimos a uma fábrica de produzir jovens bem formados, instruídos política e 

civilmente, preparados para o mundo do amanhã258. Aqui, a tradicional forma do documentário 

que foi engolido pela retórica do esclarecimento desmonta todo o ímpeto próprio à juventude 

como uma força potencialmente disruptiva. Não há apenas um mundo extremamente cindido 

entre o dentro e o fora da escola e do cinema, entre os sujeitos que compõem a cena 

cinematográfica e a cena escolar. O filme cava um buraco para que os jovens possam falar no 

interior dos limites já previstos e estabelecidos por seus meios expressivos. Não há risco, 

tampouco relação. O cinema dá lugar à ordem e ao progresso. Há uma presença hierárquica da 

forma que subsome a tudo e a todos. Não há partilha, apenas integração.  

O mais que bem-intencionado projeto da escola, sem ironias, acaba sendo engolido por 

uma forma-cinema que sabota suas melhores investidas e encapsula os estudantes, Raulino. 

Nada mais distante do cine-poema que almejaras e da radical empreitada inaugural de Retorna, 

Vencedor. Ensino Vocacional associa-se a um modelo de pensar-agir com as imagens para o qual 

jamais retornarás e que tem em Lacrimosa o momento da cisão. 

Lacrimosa abre com a cartela que de imediato instala a dificuldade política e estética 

intrínseca ao cinema: “Recentemente foi aberta uma avenida em São Paulo, ela nos obriga a ver 

a cidade por dentro”. Uma avenida aberta, como a janela do cinema, nos obriga a ver. Uma 

pedagogia do cinema trata-se sobretudo disso: do quanto somos dados a ver e, à medida que 

vemos algo muito concentrado, limitado ali pelas bordas do quadro, somos que 

simultaneamente forçados a imaginar. É Pedro Costa, numa bonita conferência no Japão, cujo 

cinema não tem nada a ver com o teu, mas que compartilha o mesmo tipo de posicionamento 

                                                
 
258 Tal descrição nos faz rememorar a nociva campanha das Escolas do Amanhã, capitaneada pelo ex-prefeito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, cujo slogan dizia: “Nossa linha de produção é simples: construímos escolas, formamos 
cidadãos e criamos futuros”. Ensino Vocacional, o filme, filia-se a esse entendimento, muito embora a escola que 
representa opera sistematicamente na desconstrução de tal programa escolar. Disponível em: 
<http://www.escolasdoamanha.com.br/>.   
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ético, que formulou essa ideia do cinema como uma porta fechada que nos deixa imaginando, 

mas que também nos faz sentir que algo no mundo, neste mundo, não anda direito. 

Imediatamente, remonto à epígrafe desta carta, na qual confessas ter entendido o que é o cinema 

ao ver aquele homem negro sob o sol desgraçado trabalhando: há algo que não estão me 

ensinando, você fala; há algo aqui que não está direito, Costa reclama. Você e Costa encontram 

uma mesma gênese para o cinema, que escapa às distinções entre as formas da ficção ou 

documentário, a história de Mélies ou dos Lumière. Quando Costa narra o primeiro plano do 

cinema, é para nos lembrar que a mise-en-scène foi criada no mesmo gesto em que um chefe 

ordenou a seus empregados que eles precisavam repetir um movimento, até a perfeição. Ao 

sincronizar os corpos no quadro, os Lumière também instalaram no centro da cena do cinema 

a relação hierárquica de poder que iria constituí-lo como uma das grandes máquinas modernas 

capazes de nos fazer ver e sentir. A história do cinema para Costa, e talvez também para ti, é 

outra: é a história das trabalhadoras que saem da fábrica e dos corpos negros miseráveis. Sua 

gênese, palavra terrível, vem de outra parte: emerge num garoto com uma bebê que não tem 

nada para comer, na rua alargada pelo projeto de urbanização moderno, nos carros e no 

progresso acelerando, no pão (ou na falta dele), numa prostituta, e em todas as portas que se 

fecham à nossa cara – e nos fazem imaginar.  
 

[e] 

 

A câmera de Lacrimosa realiza um travelling instável que acompanha a trepidação do 

corpo que sofre a ação dos buracos da recém-aberta Marginal Tietê, desde o interior do veículo. 

Na profundidade de campo, quando a mata cerrada faz clareira, avistamos uma cidade que se 

anuncia ao fundo, coberta por uma névoa espessa, com seus enormes prédios, chaminés, o 

crescimento da indústria metalúrgica, torres, redes de eletricidade e antenas, tudo silhuetado.  

A câmera insinua um movimento de zoom tentando aproximar-se desse fundo, sem sucesso. A 

agitação do carro e a instabilidade do suporte nos impedem de ver com exatidão. Nada se fixa 

na tela por pouco mais que alguns segundos: no muro de uma fábrica, a palavra 

“AMERICANA”, escrita em letras garrafais; um córrego sujo, duas trabalhadoras mexendo na 

terra, uns tantos quantos barracões. Tudo escorre na veloz marcha do progresso e, 

contrariamente, estende-se na sua longue durée: é a duração do plano introduzida no 
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documentário, como escreveu Bernardet259. Na banda sonora, uma canção latina desconhecida, 

o trecho “Lacrimosa” do Réquiem de Mozart e a canção do chileno Angel Parra, “Paloma 

Pueblo”260, entram e desaparecem subitamente momentos depois, com cortes sonoros secos não 

sincrônicos à imagem, entregando-nos silêncios extremos interrompidos pela tristeza retida 

narrada sobretudo na balada que intitula o filme. Esse plano sequência toma sete dos pouco 

mais de doze minutos do curta, para então finalmente suceder-se de um corte que nos entrega 

a vários rostos de crianças, os moradores da favela do Canindé, à margem esquerda do rio Tietê 

– a mesma favela em que, enquanto filmavas, Carolina Maria de Jesus, ainda desconhecida, 

catava o lixo e escrevia seus diários. 

O filme nos põe a ver a cidade por dentro e, com ela, os marginalizados da recém-aberta 

via de asfalto: em larga medida, as crianças, que a partir deste momento irrigarão a tua 

cinematografia com seus rostos ora provocadores, ora famintos, ora exagerados, ora 

complacentes. A câmera-corpo interage com os corpos das crianças agrupadas, sujas. Aproxima-

se demasiadamente de uma delas, que chora com medo. Outras, sem timidez, fitam o aparato 

cinematográfico. Elas estão por toda parte, enchem o quadro e a profundidade de campo. 

Bernardet nos rememora que a emergência das crianças na cinematografia brasileira se dá em 

paralelo à presença dos outros personagens periféricos que figuram em muitos dos filmes dos 

anos 1960 e 1970, como uma de nossas marcas261. Crianças que compõem uma constelação 

juntas aos demais rostos-olhares nessa “sinfonia dos pobres” que é o teu cinema.   

Essas crianças de Lacrimosa estão ao lado dos meninos pobres de Enfants des courant d’air 

(1959), de Édouard Luntz. Outro país, separados por pouco mais de uma década, a mesma 

                                                
259 “Lacrimosa abre com um plano de extrema duração. O tempo passa a contar no cinema documentário. A duração, 
até Raulino, era decorrente da informação contida no plano. A partir dele, o tempo passa a ser uma forma de 
relacionamento com a realidade filmada. A realidade precisa de tempo. As pessoas também. Esse é outro aporte 
fundamental. Tanto a demorada presença da câmera diante da pessoa filmada em direção à câmera esgotam a 
circunstância para deixar aflorar uma subjetividade que não se revela mas manifesta sua presença e sua opacidade”, 
Jean-Claude Bernardet, "A discreta revolução de Aloysio Raulino" in: Glaura Cardoso Vale (Org.). Catálogo 
forumdoc.bh.2013, Belo Horizonte: Associação Filmes de Quintal, 2013.  
 
260 As referências às citações sonoras presentes no filme Lacrimosa foram retiradas do artigo de Luís Alberto Rocha 
Melhor, “O som e a fúria”, in: Filme Cultura. v. 58, p. 46–47, jan-mar de 2003. 
 
261 “Na sociedade dos adultos, a criança é marginal. Não é responsável pelo estado em que se encontra a sociedade. 
É objeto, não sujeito. E, o que é importante, embora sofra os problemas sociais, não tem consciência deles e não 
agirá para resolvê-los. Finalmente, a criança, um dia, virará adulto e poderá agir, fazer o que não está sendo feito 
hoje: nota de esperança em relação à sociedade futura”, Jean-Claude Bernardet, Brasil em tempo de cinema: ensaio 
sobre o cinema brasileiro de 1958 a 1966. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 57-58. 
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miséria em preto e branco, a mesma crueza. O filme, cuja volatibilidade dos procedimentos 

tornam indiscerníveis as fronteiras entre vida vivida e vida filmada, acompanha um menino que 

mora com o avô num bindoville da região metropolitana de Paris, em Aubervilliers, favela 

paupérrima onde vivem imigrantes e espoliados. Ao longo de um dia, acompanhamos a jornada 

desse pequeno corpo que vive numa casa contígua à dezenas de outras, num conglomerado de 

barracos de madeira, onde a vida privada e comum estão imiscuídas. À medida que se concentra 

no protagonista mirim, o filme vai nos apresentando o cotidiano dessa favela onde crianças e 

mulheres, majoritariamente, alternam-se entre afazeres domésticos, trabalhos dos mais 

variados. O menino deambula de uma parte à outra, com o tempo entregue ao nada fazer. 

Numa das sequências mais bonitas ele corre atrás do trem, com um sorriso largo no 

rosto, acelerando os passos como se tentasse alcançar a máquina a vapor. O trem escapa à 

marcha, distanciando-se do corpo. Sem obsessão pela corrida, o menino vira as costas e corre 

na direção contrária. A câmera, fixada no trem, deixa a periferia e segue jornada, para 

reencontrar o garoto no plano seguinte, já num outro espaço-tempo.  Até então solitário e sem 

destino, o menino soma-se a dezenas de outros, seus iguais, em larga maioria homens, que 

possivelmente também fruem um cotidiano de independência e autonomia enquanto os pais 

trabalham nas fábricas ao redor (as quais vemos na profundidade de campo dos planos iniciais) 

e as mães se ocupam das crianças menores, da limpeza das roupas, da comida para o almoço. O 

desenho sonoro, sem som direto, agrega a uma camada de tendência mais naturalista à 

dodecafonia da trilha composta por Eugène Kurtz. A composição instala um ambiente de 

estranheza, em comunhão com a geografia acidentada de terras, montes e pedras, os pneus de 

caminhão e objetos bizarros que os meninos recolhem e com ele fazem seus jogos: escorregam, 

giram, torcem, batem, deitam, correm, saltam, seus corpos movem-se desorientadamente. O 

realismo da tomada e uma mise-en-scène naturalista é atravessado pela sinfonia de Kurtz. 

Surrealismo flerta com a aspereza da vida. Os objetos recolhidos pelas crianças são como os 

resíduos da indústria e do mundo fabril: borracha, rolos de papelão, plástico, restos de máquinas, 

veículos, artefatos fabris desfuncionalizados. Acoplados aos corpos das crianças, os antigos 

objetos são profanados pelas brincadeiras até o ponto em que o próprio cinema se desvirtua e 

entra em fase com os jogos: após acompanhar um menino que se instala num pneu, a câmera 

passa ela mesma a girar não como se fosse o ponto de vista do garoto, mas adquirindo o 

movimento do corpo, circulando e rodopiando, pondo o universo a girar. Ínfimo instante que o 



 

 216 

cinema renuncia às coordenadas dinâmicas do espaço e à perspectiva retiana da nossa tradição 

renascentista para esgarçar os limites geoespaciais entre alto e baixo, céu e terra.  

A esse momento de poetização visual, o filme de Luntz nos devolve o peso da gravidade: 

ao retornar da jornada de trabalho, o avô definha tombando sobre um monte de folhas. Ele pede 

que o garoto procure socorro. O menino corre, cai, levanta-se e corre. Quantas crianças correm 

no cinema? Os mesmos amigos de antes, os pequenos lobos, o acolhem prontamente: a 

brincadeira e a morte como faces de um mesmo estar no mundo. As crianças colocam o senhor 

na mesma carriola que ele empregou para o trabalho. Empurram e puxam o carrinho com o 

velho corpo em silêncio, até à porta do hospital. Não vemos o que se passa lá dentro, mas eles 

retornam sem o avô, iniciando o caminho de regresso à favela. O menino os acompanha 

inicialmente, e então para, como se estivesse finalmente se dando conta que não há mais para 

onde ir. Ou que voltar para casa significa se haver com a sensação de estar inteiramente só, órfão 

do mundo que há. Os garotos também entendem, mas nada dizem ou fazem. São crianças 

solitárias, filhas da corrente do ar; sabem que simplesmente caminham, nada as interrompe ou 

faz parar, nem a morte. O menino chora, aflito, e clama: “Esperem... Me esperem... Me 

esperem... Esperem... Me esperem...”. Vem então um fade out e o grito sob a tela preta.  

Outra porta fechada.  
 

[e] 

 

Alguns filmes, não muitos, são como brechas. Eles antevêm buracos nas malhas 

estendidas e com eles fazem cores. Jardim Nova Bahia é um desses. Não que o filme tenha 

qualquer conotação anunciadora, de qualquer maneira. Como te disse, tentamos nos apartar do 

cinema que tem grandes compromissos com a confecção de uma mensagem, como um 

evangelho da salvação. O que o discerne dos demais e do que vinha sendo praticado 

majoritariamente pela/os documentaristas à tua época encontra-se na materialidade fílmica, na 

singularidade de sua escritura. É o que faz de Jardim Nova Bahia um filme pioneiro, 

configurando uma nova cena cinemtográfica no âmbito de outro regime ético, impulsionado 

pela singular interação entre tu, cineasta; e o outro filmado.  
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O que faz de Jardim Nova Bahia esse filme tão particular? Preliminarmente, o gesto de 

delegar a câmera ao outro262, num primeiro aceno de rejeição ao “mandato”263 que os cineastas 

haviam se outorgado eles mesmos até então, recusando-se a dar prosseguimento às investidas 

do documentário brasileiro moderno correntes, guiados sobretudo pelo saber cientificista e pelo 

programa ideológico da esquerda264. Não é estranho, portanto, que este seja teu filme mais 

                                                
262 “Esse é um ponto limite. Buscando a voz do outro, tentando que se erga o outro – que é objeto no modelo 
sociológico -, negando-se a afirmar sujeito diante do outro-objeto, questionando sua posição de cineasta, ele 
entrega a câmera ao outro. Jardim Nova Bahia é provavelmente o ponto de tensão máxima a que chega a 
problemática relação cineasta / outro de classe na filmografia que estudamos. O cineasta abdica de sua posição para 
o outro assumir”, Jean-Claude Bernarnet, Cineastas e imagens do povo. p. 128.  
 
263 Em nota de rodapé no início de um artigo, Ilana Feldman parece compartilhar conosco a hipótese de que o 
procedimento fílmico de Jardim Nova Bahia, de delegar a câmera ao outro, foi intensamente difundido no Brasil 
nas últimas décadas em oficinas de cinema e vídeo e projetos de formação audiovisual, como é o caso do Vídeo nas 
Aldeias: “Nesse trânsito cruzado entre o eu e o outro, entre a primeira e a terceira pessoa, entre olhar e ser olhado, 
é notável o modo como o documentário brasileiro contemporâneo lança mão de estratégias de inclusão do olhar – 
bem como da palavra – do outro no âmbito da cena documental: talvez para que os realizadores possam assim 
melhor falar de si e de suas classes sociais”, Ilana Feldman, "'Um filme de': dinâmicas de inclusão do olhar do outro 
na cena documental" in: DEVIRES - Cinema e Humanidades, v. 9, n. 1, p. 55, 2016. 
 
264 Em entrevista no início dos anos 2000, Ismail Xavier comenta que o “sentimento de perda do mandato” levará 
os cineastas, a partir dos anos 1970, a uma desconfiança quanto ao lugar de privilégio antes ocupado. Tal 
movimento, que acompanha a revisão crítica desenvolvida por diversas áreas nas ciências humanas, questiona as 
vozes do saber, notadamente uma elite intelectual branca e masculina fundamentada numa epistemologia 
racionalista-moderna. No cinema, a crítica culminará com uma espécie de “recolhimento da enunciação fílmica”, 
levando ao que Xavier descreve como uma etnografia discreta do cinema brasileiro, sobretudo nos anos 1990 e 
acentuadamente na virada dos 2000. Compartilhando com a perspectiva de Feldman e Xavier, podemos dizer que 
Raulino é um dos realizadores brasileiros que esteve mais fortemente implicado com essa revisão crítica, levando-
o à criação de uma série de dispositivos cinematográficos e procedimentos fílmicos que complexificaram seu lugar 
enquanto autor ou diretor, sobretudo no que concerne às marcas da enunciação, com maior ou menor êxito. Ver: 
Ismail Xavier, "O cinema brasileiro dos anos 90" in: Adilson Mendes (Org.), Ismail Xavier. Rio de Janeiro: Beco 
do Azougue, 2009, p. 101-102: “Havia a fé numa vocação emancipadora que, uma vez propiciada por uma prática 
opositora a Hollywood, desencadearia um processo de desalienação. O cineasta se via como portador de um 
mandato que, no caso brasileiro, se concebia como vindo do próprio tecido da nação, suposto muito mais coeso e 
já constituído do que, em seguida, a realidade veio mostrar. Conhecemos os rumos da cultura e da política nos 
últimos anos, que resultaram, para o cineasta brasileiro, nesse sentimento de perda do mandato, de fim da utopia 
do cinema moderno. Como decorrência, há um deslocamento da própria auto-imagem do cineasta que vive ainda 
a política da identidade nacional, da necessidade de um cinema brasileiro, mas não traduz em seus filmes, com 
raras exceções, a mesma convicção de ser um porta-voz da coletividade, terreno esse muito mais incorporado, hoje, 
à retórica da Rede Globo com sua versão industrializada e mercadológica do nacional-popular, bem estampada nas 
novelas e minisséries”. Ver também: Ismail Xavier, "Ressentimento e realismo ameno" in: Adilson Mendes (Org.), 
Ismail Xavier. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009, p. 101-102: “Essa tradição, que foi criada e se desenvolveu 
com a ligação dos documentários à militância política, partia do pressuposto de que o cineasta tinha o direito a 
tocar em seus temas de maneira engajada. Ele podia usar os oprimidos como exemplos daquilo que estava errado 
na vida social. O cineasta se sentia dotado de um mandato popular. Ele se achava representativo. Ele estava fazendo 
algo ‘em nome de’. O cineasta se sentia mais desenvolto para interagir com as pessoas que davam entrevistas. A 
partir dos anos 70, quando os cineastas passam a desconfiar dos seus referenciais, passam a ter culpas e desconfiam 
de seu mandato, eles deixam de falar ‘em nome de’. Começa-se então a problematizar a figura do cineasta enquanto 
representante dos oprimidos. O questionamento do papel de porta-voz das vítimas passa a ser também um tema. 
É daí que surge o que chamo de ‘etnografia discreta’”. Nessa configuração, Jardim Nova Bahia rompe com o 
mandato e faz um primeiro aceno em direção a um cinema com o outro.      
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conhecido entre nós, ou o que mais ainda nos desperta a atenção na tua própria trajetória. Nos 

esforçaremos para mostrar o porquê, permita-me antes sintetizar o filme. 

Na primeira sequência de Jardim Nova Bahia, uma cartografia do subúrbio anuncia a 

vida de moradoras e trabalhadoras na capital paulistana: as pessoas celebram o forró animado, 

numa sequência de planos festivos, de dança e música. À animação inicial, coletivizada, sem 

individualizar a presença dos participantes, somos introduzidos ao personagem principal, 

Deutrudes Carlos da Rocha – primeiramente por meio de um insert de sua carteira de trabalho. 

Deutrudes será o responsável pela filmagem da totalidade das sequências finais do curta, algo 

que teremos consciência somente nos créditos do filme, quando optas por inserir uma cartela 

com os seguintes dizeres: “As imagens da Estação do Brás e Santos foram produzidas por 

Deutrudes Carlos da Rocha sem qualquer intervenção do cineasta”. Chamamos atenção para 

esse momento: a declaração de que a câmera fora delegada às mãos de Deutrudes, o Outro de 

classe – jovem trabalhador negro do subúrbio paulista. A cartela está endereçada a nós, 

espectadores; de modo que a ti, cineasta, não é apenas relevante conceder ao seu personagem a 

posse do aparato: ainda mais, é imperioso que nós, espectadores, estejamos cientes do curso da 

partilha. Somos interpelados pelo filme a dar atenção não apenas ao que nos mostram as 

imagens, Deutrudes e você; mas também ao algo que passou da relação, ao lugar de enunciação 

elaborado pela tessitura fílmica.  

Jean-Claude Bernardet interpretou que tal procedimento é revelador de uma extrema 

“angústia diante do impossível”265. Impossível, pois, frente à crise de consciência de classe, 

Jardim Nova Bahia se lança ao desafio de uma radical alteridade, esquema que se demonstra 

inacabado a priori por duas razões fundamentais: 1) limitação do acesso aos meios de produção 

– de posse exclusiva do cineasta; 2) pelos procedimentos formais do filme. Gostaríamos de ater-

nos sobretudo no segundo ponto da crítica elaborada, na qual Bernardet está a um só passo 

absorto pelo filme e violentamente descrente de seus efeitos políticos. O primeiro ponto 

                                                
 
265 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 137: “Acusando o estado de crise entre o sujeito-
cineasta e o ‘objeto’ de seu filme, a grandeza de Jardim Nova Bahia consiste em ter tensionado ao limite, no quadro 
da filmografia que estudo, a abdicação do cineasta diante de seus meios de produção para que o outro de classe 
fale, até o impossível. O ‘sem qualquer interferência do realizador’ do letreiro funciona como expressão do desejo 
do realizador, e nessa insistência e no evidente exagero – ‘sem qualquer’ (afinal, mesmo que não tenha guiado a 
mão de Deutrudes, lhe indicou o que fazer, preparou a máquina e a lente) – pode-se ver um desafio e uma ponta 
de angústia diante do impossível”. 
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retornará ao final da carta, quando a problemática de uma ética da imagem na educação for 

enfatizada.  
 

[e] 

 

Em sua análise contumaz, o autor infere que Jardim Nova Bahia pode ser descrito nos 

termos de dois grupos de imagens, hierarquicamente dispostos em: 1) imagens filmadas por ti, 

Raulino, impecáveis tecnicamente, perfeitas em termos plásticos; 2) o estilo “pobre” de 

Deutrudes, como o chama, constituído por planos subjetivos, câmera na mão, imagens com 

frequência fora de foco, superexpostas, revelando a falta de intimidade entre Deutrudes e o 

aparato cinematográfico266. Entretanto, em nosso entendimento, o que Bernardet discerne 

como um ponto nevrálgico de extrema negatividade no discurso fílmico é precisamente o que 

nos oportuniza perceber novas táticas de engajamento na realização cinematográfica, 

direcionando-nos aos problemas entre o cinema e a educação. Obviamente, o procedimento 

simples de transferir a posse provisória da câmera às mãos do outro não revela o 

desmantelamento ou a desconstrução da assimetria inerente entre as posições historicamente 

constituídas, as quais antecedem o próprio cinema. Não se trata de uma inversão dos polos, 

muito menos num pretenso nivelamento dessa relação desigual. Entretanto, a posse 

compartilhada do aparato revela aqui uma tensão produtiva de um filme que se conjectura e se 

concretiza mais perto de uma zona de instabilidade, que joga com a construção de um espaço 

de enunciação conflituoso, não essencialista, por meio de um processo que, senão utopicamente 

repartido, ambiciona esgarçar os limites entre sujeito e objeto no documentário, em um 

embaralhamento de fronteiras muito bem delimitadas pelas teorias do cinema267.  

                                                
266 Em entrevista, Raulino relembra que Deutrudes não havia jamais manipulado uma câmera cinematográfica, o 
que justifica claramente sua falta de “intimidade”. Porém, discordando de Bernardet, não cremos que tal ausência 
de conhecimento prévio possa ser suficiente para desqualificar as imagens produzidas pelo jovem trabalhador ou, 
ainda pior, desqualificá-las segundo um regime especializado do cinema. Ver: “Ele nunca tinha mexido numa 
câmera. Era muito incipiente em cinema. Tanto que só tinha ido ao cinema uma vez, numa comédia de Mazzaropi. 
O Deutrudes achava que acontecia ao vivo, com os atores se movimentando atrás do lençol branco”, “Contracultura 
na barra pesada” in: Correio Braziliense, Brasília, 01 de out. de 1984. Entrevista a Maria do Rosário Caetano. 
Disponível em: < Disponível em: https://abraccine.org/2013/05/27/dossie-raulino-parte-i-diretor/. Acesso em: 16 
de set. de 2018>. Acesso em: 16 de set. de 2018.  
 
267 Ilana Feldman, “'Um filme de': dinâmicas de inclusão do olhar do outro na cena documental", p. 59: “É preciso 
ressaltar que o deslocamento do regime representativo (pautado, grosso modo, por um ponto de vista estável e pela 
exclusão daquele que filma como condição do estabelecimento de uma perspectiva) para o performativo (pautado 
por múltiplos pontos de vista instáveis e pela inclusão daquele que filma, ou seja, pela absorção do espaço da câmera 
no âmbito da diegese fílmica) não pressupõe uma polarização dicotômica, a desqualificação de um regime de 
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No que concerne à segmentação do filme e do bloco de imagens de Deutrudes, em 

comparação às tuas, Bernardet escreve: “A câmera é pouco estável, os movimentos irregulares, 

a lente não muda, a fotografia bastante granulada, as figuras descentradas. Um charme que 

lembra o cinema primitivo, filmes amadores de família. Que Deutrudes segurava a câmera, não 

há dúvida, mas em que medida ele filmava?”268. Pouco mais adiante, Bernardet conclui: “na 

confrontação do saber cinematográfico de Deutrudes com o do cineasta, quem supera o 

outro?”269. Bernardet está mais uma vez muito atento aos procedimentos estéticos, às formas 

expressivas do filme, aos modos de elaboração da mise-en-scène. Seu mérito é não perder de vista 

como a escritura cinematográfica configura toda uma economia do olhar, reconhecendo na 

forma uma instância efetivamente polítco-econômica. Sua tese baseia-se no fato de que, pelo 

desconhecimento do aparato, as imagens produzidas por Deutrudes são esteticamente 

inferiores, uma vez que não detêm o mesmo rigor técnico e a vivacidade que encontramos nas 

tuas filmagens, Raulino. São imagens mais residuais, pouco elaboradas, desprovidas de estilo, 

cujos enquadramentos e abordagens se mostram reveladores de um olhar amador, admitido aqui 

enquanto sinônimo de não-profissional e, por consequência, “primitivo”, adjetivo bastante 

problemático, empregado aqui para qualificar as imagens de Deutrudes como pré-

cinematográficas. A frase final – em que medida ele filmava? - é taxativa dessa avaliação: não 

basta segurar o aparato e apertar o botão para gravar, é preciso saber ver. Todavia, não se trata 

de ver, inadvertidamente. Trata-se de criar configurações visuais específicas para o regime do 

visível, ver sob certa óptica – epistemologicamente – no interior de esquemas fornecidos pelo 

próprio campo cinematográfico – formalmente. Quer dizer, o ato de ver engaja a invenção de 

um olhar dotado pelo cinema e suas formas expressivas, previamente. Formas estas que 

qualificam o olhar daquele que emprega o aparato. É o cinema, seus métodos e procedimentos, 

que legitimam o olhar de quem segura o aparato – e não o olhar, em regime de composição com 

a câmera, que assume um novo sítio de onde é possível ver: cinema do ponto de vista contra 

todos os pontos de ver.   

Muito embora Bernardet atente-se minuciosamente aos planos num trabalho analítico 

e crítico rigoroso, ao associar a posse dos meios de produção às competências técnicas, ele acaba 

                                                
visibilidade em detrimento da qualificação do outro, mas a sustentação de uma tensão sem a qual, no limite, a 
forma fílmica cederia ao informe”. 
 
268 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 131.  
 
269 Idem. 
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por reiterar um argumento naturalizado e constantemente repetido pelos arautos do mercado, 

nos cursos livres de cinema que custam pequenas fortunas mensais, nas aulas de fotografia, por 

certas e certos cineastas que filiam todo o gigantesco campo de imagens não-profissionais a um 

estágio pré-industrial, enxotando o “amadorismo” numa esfera de pouca credibilidade em 

comparação à grande instituição cinematográfica. O que Bernardet não abandona, e Jardim 

Nova Bahia não se furta à contenda, é um elogio rasgado às ‘boas maneiras’, ao bem enquadrar, 

ao saber técnico-linguístico contido na lógica dos planos, no limite, à certa forma-cinema270. 

Ele explicita sua perspectiva ao presumir que a “falta de empatia” de Deutrudes com o aparato 

técnico, sua não-especialização, faz dele um não-cineasta; e de suas imagens, portanto, imagens 

menos portadoras daquilo que o cinema pode dar a ver de melhor: “Não basta ter a câmera na 

mão; Deutrudes não detém os conhecimentos técnicos e linguísticos que lhe permitam 

trabalhar, e seu material tosco acaba sendo recuperado pelo talento, pela prática e pelo estilo de 

Raulino”271. Frase dura, pois subsome todo o trabalho sensível de Deutrudes e a relação ética 

inventada pelo filme à tua expertise como cineasta, ao teu talento individual ou, como gostam 

de dizer os marketeiros, ao teu know how. No limite, é como se você, cineasta, fosse o 

qualificador do olhar do outro de classe, dessubjetivado anteriormente. Não sei se Bernardet 

percebe o quanto está próximo ao cinema que criticara, ou melhor, enquanto critica Jardim Nova 

Bahia por converter o outro em objeto, é ele próprio quem o faz desejando que o outro de classe 

se comporte como o conceito de outro de classe – e não como alguém que pulsa como uma usina 

de produção de desejo. 

  Articulando a crítica de Bernardet, quais são os ganhos ao se pensar que as imagens de 

Deutrudes são inferiores, no interior de uma escala qualitativa? Se é importante reconhecer que 

há uma diferença de natureza entre os registros por que mensurá-la abraçando os instrumentos 

do cinema como um campo autonomizado e não abrindo o próprio campo do cinema à invasão 

das outras formas de ver e se apropriar da câmera, de traçar com elas novas coordenadas, de 

acolher o outro e sua mise-en-scène com tudo o que ela comporta? Jardim Nova Bahia afeta e é 

                                                
270 Raulino comenta que em Noites Paraguayas, seu único longa-metragem, havia um desejo de furtar-se às 
estruturas do romance burguês do século XIX que fundaram muitas das bases de representação às quais o cinema 
segue sendo debitário ainda hoje: “Quis fazer um filme cuja narrativa rompesse com as estruturas do romance 
burguês do século XIX, de estilo bem demarcado. Fiz um filme-colagem”, Disponível em: 
https://abraccine.org/2013/05/27/dossie-raulino-parte-i-diretor/. Acesso em: 16 de set. de 2018. “Filme-
colagem”, “cine-poesia”, são alguns dos conceitos que comparecem em seu vocabulário, enfatizando com frequência 
a necessidade de fazer frente às formas bem-acabadas da indústria cinematográfica.  
 
271 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 132. 
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afetado pela alteridade e pela realidade que envolve os agentes atuantes em sua materialização. 

Se no documentário brasileiro moderno as relações de opressão entre o cineasta e o povo são 

demarcadas; aqui, no entanto, se essa relação não pode ser revertida ou apagada, descreve-se 

enfaticamente seu movimento de forma reflexiva.  

Em Jardim Nova Bahia, o outro, o jovem Deutrudes, é convidado para fazer parte da 

cena de produção do filme na criação de seu território, engajando-se singularmente na sua 

realidade invadida pelo cinema. Isto implica uma mudança de posição no que concerne aos 

nossos lugares enquanto espectadores, uma vez que não estamos diante de um filme que trata 

de nos dar a ver a vida mais ou menos difícil de seus personagens, que nos oferece chaves de 

compreensão sobre uma dada situação ou que visa ao esclarecimento da realidade. Ainda assim, 

Jardim Nova Bahia está atormentado pela luta de classes e pela desigualdade, introduzindo-a 

em sua mise-en-scène, na forma do filme. Um lugar onde os mundos antes cindidos encontram-

se agora tensionados pelas estratégias fílmicas, mantendo sua cisão inerente, assombrado pela 

disputa. Bernardet não concordaria jamais com essa percepção. Sua crítica explicita que a ação 

só se efetivaria no instante em que Deutrudes filmasse aquilo que, em seu cotidiano, traz as 

marcas da opressão, valendo-se deste momento estranho à sua condição de trabalhador 

explorado para projetar e amplificar um discurso político de denúncia ao estado de coisas em 

relação ao qual torna-se sujeito subalternizado, vítima concreta do mundo que há. Bernardet 

acusa os cineastas de objetificarem seus personagens através de diversas táticas de assujeitamento 

formal, elaboradas pelo trabalho do cinema; mas é ele quem reproduz sua própria crítica ao 

exigir de Deutrudes uma postura que o jovem trabalhador opta por ignorar – e não é por 

alienação, sabemos.  

Bernardet persevera que em teu ofício como documentarista, tu negligencias o trabalho 

de Deutrudes272, sua função como lavador de carros, justo o que lhe dá sustento, seu próprio 

                                                
 
272 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 133: “Detenhamo-nos um pouco sobre a questão do 
trabalho. O do cineasta é complexo, especializado, definido, comprovado (a própria existência do filme). O de 
Deutrudes é indefinido, vago, sem qualificação. Ele trabalhou por uns tempos no campo e na construção civil, e o 
serviço que ele faz na cidade no momento da realização do filme não é qualificado – lava carros. Não só isso: a esse 
trabalho o filme dá relativamente pouca atenção”. Nossa pergunta é bastante simples: por que o filme deveria dar 
atenção ao trabalho de Deutrudes? Com qual direito o crítico pode definir o que deve ou não mostrar o personagem 
a quem a câmera foi delegada? Quando Bernardet se questiona quanto à pouca a atenção atribuída à presença do 
capital acumulativo e sua sobredeterminação sobre as vidas, ele impõe seu saber analítico à produção subjetiva de 
Deutrudes, numa lógica coadunada com a mesma perspectiva de esquerda-marxista que encontrara no modelo 
sociológico. Bernardet segue, assim, mordendo seu próprio rabo.   
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labor, cooperando assim para uma contínua invibilização subjetiva do rapaz. Mas, ora, não seria 

justamente esse o lugar de uma radical abertura à mise-en-scène do outro, ao tal gesto de 

generosidade de que sempre tanto nos falou também Eduardo Coutinho, no qual há um perder-

se das coordenadas de si e do mundo, sem subjugar o outro aos nossos próprios imperativos, aos 

nossos dogmas e julgamentos, em suma, às nossas formas de ver e inventar o real? Bernardet é 

certeiro na crítica, mas as consequências que retira de sua própria leitura apontam para um 

contrasenso com tudo aquilo que descreve ao longo de seu livro, e nos permite avançar além, 

em direção ao que ele próprio percebe de forma tão nítida quando modela seu argumento.  

Se é a crise do documentário brasileiro moderno que Jardim Nova Bahia nos mostra, a 

resposta é justo porque ele se furta ao seu destino reivindicatório ou denunciador273. Em vez 

disso, Deutrudes opta por filmar aquilo que lhe engaja afetivamente, não o que estaria 

virtualmente ensejado pelo seu lugar de fala ou desejado pela esquerda progressista: “filma a 

estação do Brás e a praia de Santos, uma mendiga, pessoas e dois amigos na praia quase deserta. 

Ele filma para se exercitar ou brincar com a câmera274 (grifo nosso), filma alguma coisa que se 

refere antes ao lazer que ao trabalho”275. Filma aquilo que mobiliza seu olhar, as meninas que 

                                                
273 Ismail Xavier, "O cinema brasileiro dos anos 90" in: Adilson Mendes (Org.), Ismail Xavier. Rio de Janeiro: 
Beco do Azougue, 2009, p. 112-113: “O cinema viveu, naquela década, as várias facetas do nacional-popular, desde 
a mais eufórica (em torno de 1962) até a mais crítica (a partir de 1967), de modo que o deslocamento de que falo 
nesta questão do mandato popular do artista em verdade começou há muito tempo. A partir de Terra em Transe 
[Glauber Rocha, 1967] não era mais possível reiterar uma estética afinada a um didatismo correlato ao populismo 
e, a partir de 1968, 69, diferentes cineastas, seja do próprio Cinema Novo, seja do Cinema Marginal, contestaram 
a tese do mandato. Radicalizaram a atitude de agressão ao espectador, afastando-se de vez da pedagogia política 
que supunha uma comunhão de propósitos a se constituir entre filme e plateia. Em muitos filmes, houve a 
ritualização de um gesto de dissidência cultural que negava, ao mesmo tempo, qualquer teologia social de futura 
redenção pelo processo revolucionário ou mesmo qualquer tratamento que revelasse trações edificantes de um 
didatismo bem pensante de intelectuais iluministas, dispostos a elevar consciências e preparar a libertação nacional. 
Crise da história, do cinema e das expectativas de superação de um estado de coisas infernal”. 
 
274 “No cinema de Raulino, em que o cineasta é também o cinegrafista, importa o método de filmagem da 
observação, do imprevisto, de uma certa “câmera provocadora” que incita assumidamente sua intervenção no espaço 
e torna sensível ao espectador o desejo de retornar um olhar aos sujeitos filmados. Nos planos dotados de 
movimento, a câmera não é somente um prolongamento do olho à mão, mas uma extensão do corpo de Raulino; 
ele improvisa seus enquadramentos, seus movimentos, o tempo da tomada, enfim, ele faz escolhas subjetivas 
movidas unicamente pela sua inspiração. O efeito desse método de filmagem pautado na intuição são imagens que 
trazem, na sua aparência sensível, um vestígio do gesto de olhar o real, as paisagens, as pessoas, no momento 
mesmo em que se filma. O gesto de filmar está na imagem; faz imagem. Dessas imagens, Raulino constrói 
múltiplos significados políticos no trabalho de montagem. Os filmes cultivam procedimentos expressivos 
sofisticados, associam dialeticamente imagens e sons, experimentam a composição de afetos e efeitos no campo 
sonoro”, Naara Fontinele, "Documentário? - formas críticas, engajadas e experimentais no cinema brasileiro (1964-
1983)" in: Bruno Hilário et al. (Org.), 19o FESTCURTASBH: Festival Internacional de Curtas de Belo 
Horizont. Belo Horizonte: Fundação Clóvis Salgado, 2017, p. 192. 
 
275 Jean-Claude Bernardet, Cineastas e imagens do povo, p. 129. 
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julga bonita na praia, os amigos, talvez algo que também o revolte, como a fome e a desigualdade 

encarnada na mendiga. Nada do que filma, no entanto, está previamente roteirizado pelas tuas 

próprias lentes, Raulino, e se o filme não mescla suas imagens à do jovem cineasta, é justo para 

que elas não se confundam como uma mesma coisa, pois não são. Bernardet ignora 

curiosamente a coincidência (seria coincidência?) de que Deutrudes faz seus primeiros planos 

no mesmo lugar em que você filmara pela primeira vez, numa descrição que entrega ao cinema 

uma força motora carregada pelos afetos (e que não deve nada à história do cinema): “Fomos 

para a praia porque afinal de contas nada é mais instigador do que uma praia para quem nunca 

filmou nada na vida”276. Essa “nudez maior que Adão e Eva”, como falaste, é a nudez da câmera 

de Deutrudes, sem ingenuidade. É preciso tirar a moral da ética, inventar uma ética sem 

fundamentos. Será libertador para o cinema e aquelas e aqueles que o fazem. Jardim Nova Bahia 

parece ter suspeitado dessa ideia e nos lançou pistas277.  

Um passo à frente. 
 

 [e] 

 

Um passo atrás. 

Se há filmes que são como brechas, existem aqueles que são colocados contra o muro, 

como se estivessem no ponto limítrofe de um atravessamento de forças, numa zona densa em 

que energias dissonantes se impõem e materializam o contraste entre o império do mundo que 

há e a emergência de mundos porvir. São menos raros e já não são filmes pioneiros, mas 

derradeiros. Levam ao paroxismo aquilo que representam e ao lugar de onde a enunciação é 

ordenada. Teremos infância, teu curta-metragem de 1974, é um desses.  

                                                
276 Ver a entrevista concedida a Carlos Roberto de Souza e Tânia Savietto, publicada em Cadernos da Cinemateca: 
30 anos de cinema paulista. São Paulo: Fundação Cinemateca Brasileira, 1980, v. 4, p. 55–62. 
 
277 Ibid., p. 61 e 62: “O Jardim Nova Bahia é anterior mais de dois anos ao Teremos Infância. É de 1971 e dá um 
corte radical, o corte epistemológico que ele manda ver não foi recebido com agrado. Ele provê que o protagonista, 
que é um analfabeto, de 23 anos, negro, trabalhador aqui em São Paulo em um lava-jato, no início do filme seja o 
depoente. E que o final seja ele o próprio o homem da câmara. Ou seja, ele próprio optou no final pela temática e 
pela forma que liberta essa temática. Isso foi muito forte, foi muito radical na medida em que eu não interferi 
nessas imagens finais, o material dele é visto em bruto, sem interferência de montagem, sem estruturação a posteriori 
nenhuma. Apenas uma música pontua, corrobora isso, cantada por outro negro. Essa resultante, desmistificadora 
da arte como sentimento de classe, foi muito violenta, e numa época de muita violência em todos os sentidos. A 
violência estava em todos nós naquela época. Os mal-entendidos se sucediam. Berros na sala de projeção: “Câmara 
não, dá logo uma metralhadora que é pra engrossar mesmo”, coisas desse nível. O que para mim foi muito ruim. 
Porque, na verdade, como artista eu nunca fiz confusão a esse respeito. Sei perfeitamente quais são as armas que 
eu tenho”. 
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Nele, um morador de rua, de fala límpida e enorme capacidade argumentativa, narra sua 

experiência biográfica articulada a uma análise-crítica social de caráter macropolítico. De acordo 

com sua perspectiva, a ausência de estrutura e oferta de possibilidades na infância é a principal 

responsável pelo agravamento das dinâmicas de exclusão social vividas no presente. Recorrendo 

à sua própria trajetória pessoal, o homem explicita que a inexistência de apoio, proteção e 

cuidado na infância, levou-o a uma trajetória de desamparo e miséria. Evadindo-se de seu 

próprio destino e estendendo seu relato de vida ao contexto macrossocial brasileiro, ele descreve 

como os investimentos governamentais deveriam ser direcionados à proteção da infância para 

uma vida plena no futuro. O filme detém-se em grande parte em sua fala, tomado pelo seu 

discurso, alinhado ainda com as estratégias tipificadas pelo documentário brasileiro moderno: 

“Quanto à minha infância, eu não posso naturalmente dizer que tive nenhuma vantagem nela, 

porquanto eu não conheci nem meu pai e os meus parentes todos me detestavam por motivos 

de eu ser filho ilegítimo”, diz ele, enquadrado num close, permitindo que vejamos pela porção 

direita do quadro parcialmente a rua, pedestres e o movimento da cidade de São Paulo. O 

homem repassa sua infância difícil testemunhando que nos anos iniciais de crescimento viveu 

só, sem qualquer grau de socialização com outras crianças. A câmera oscila entre um movimento 

de zoom que o enquadra num close ainda mais próximo e um afastamento que pouco descortina 

do movimento exterior ao seu discurso, envolvido pelo centro da capital paulista: “Tive até 

mesmo uma irmãzinha que morreu de fome, praticamente, falta de zelo. Porque naquela época 

existia muita miséria, ainda muito mais do que hoje”. 

O corte projeta um plano geral da malha ferroviária que leva à cidade cinza, 

contextualizando geopoliticamente o discurso do homem, para então mostrar, em superclose, um 

crachá visível à altura de seu peito, com a seguinte inscrição: 

 
ARNULFO  S ILVA  FENOMENO 
O  MA IS  ILUSTRADO F ÍS ICO  

OR IENTADOR DA  PAZ  DE  ESP ÍR ITO  UN IVERSAL  
SUPERV ISOR  PEDAGÓG ICO  PS ICÓLOGO  

C IENT ISTA  SOC IÓLOGO SÁB IO  ALTO  DE  GATA  
AMARGOSO BAH IA  –  TABOLE IRO  DOS  COELHOS  

 

Arnulfo, agora que conhecemos seu nome, prossegue evocando suas memórias e 

traçando-as em relação às dificuldades vivenciadas nos inúmeros trabalhos pelos quais passou, 

além de revelar relatos íntimos duros, como experiências traumáticas de violência sexual, pelas 

quais o filme manifesta pouco interesse. Sua fala é conjugada a uma reflexão maior sobre as 
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crianças, insistindo na necessidade de o Estado atuar no acolhimento da infância para preservá-

las integralmente. “Se alguém me pergunta como deveria ser a infância, como deveria ser zelada, 

eu respondo que naturalmente a criança deve ter um zelo especial, uma assistência de uma 

organização assim, governamental, para que ela nos seus primeiros dias já não se decepcione e 

não se desafigure fisicamente, porque a criança mal nutrida, mal alimentada, ela não tem 

condições de progredir”. Neste instante, Teremos Infância, que até então se concentrara 

exclusivamente numa camada discursiva na austeridade do plano talking head – com a exceção 

dos poucos inserts da estação de trem, trânsito ou pedestres – realiza um movimento de tilt que 

descobre um garoto sentado a acompanhar a filmagem, provavelmente um “menino de rua”, 

com o rosto voltado para o fora-de-quadro. O plano enquadra posteriormente seu companheiro, 

sentado justo ao lado, como ilustração do texto de Arnulfo. As duas crianças estão sujas, 

camisetas desgrenhadas, cabelos sem corte. O relato crítico tem fim dando início a uma trilha 

sonora. Simultaneamente, assistimos às crianças que estiveram aí durante todo o curso da 

filmagem, como um fora-de-quadro discursivo (atualizado pela narração) e formal 

(invisibilizadas pelo enquadramento fechado).  

A metonímia neste filme, tomar a parte pelo todo, transforma essas crianças quaisquer 

na expressão viva do que narra o homem: as assistimos ali, descamisadas, seminutridas, magras, 

sujas, as crianças que dali a vinte anos serão os novos Pixote e daqui a vinte virão como os jovens 

de Cidade de Deus, crianças que nada têm e cujo destino está atravessado por uma violência 

determinadora. Mais crianças filhas das correntes de ar, como os meninos de Enfants des courant 

d’air e Lacrimosa. Poderíamos nos perguntar, Raulino: quem são essas crianças? O que fazem ali 

em torno? Teriam chegado pela curiosidade em relação ao aparato cinematográfico, à equipe de 

cinema? O filme não nos dá maiores pistas, deixando margem para muitas perturbações e 

interpretações duvidosas. O processo abrigado pela obra é pouco generoso pela fixação do 

quadro jornalístico que encerra o homem ao seu discurso no formato talking head. No quadro 

parece não haver propriamente espaço reservado às crianças. Enquanto o filme elege o homem 

para ser seu interlocutor e com ele refletir sobre o futuro delas, são elas mesmas, as crianças, que 

invadem a cena e infiltram-se, como se o extracampo do filme reivindicasse sua presença física, 

suja e marginalizada, incorporada. Nas múltiplas afluências com as quais se faz um filme, o 

intempestivo assopra aqui e desloca Teremos Infância para contrastá-lo com suas propriedades 

intrínsecas. As crianças, duplamente violadas e expostas, pela vida e pelo cinema, nos interpelam 

devolvendo o olhar-câmera, interrogando-nos sob qual direito de falar.  
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Teremos Infância ambiciona encontrar nos saberes populares, no linguajar da rua e na 

oralidade antiacadêmica o lugar especializado, afastando-se de seus contemporâneos para os 

quais a presença do outro de classe atesta todo um regime de veracidade científica, tese a ser 

corroborada. De maneira contraditória, no entanto, o filme fabrica um outro tipo de figura 

derivada da idêntica dicotomia sujeito-objeto ao não se sensibilizar pela presença daqueles aos 

quais já no título evoca como centro de sua atenção, cuja participação na elaboração da tessitura 

fílmica não será negada, mas subjugada, heteronomizada pelo mundo adulto. Nos olhares 

apelados pelos pobres meninos desse filme, em comparação aos jovens educados de Ensino 

Vocacional, é reiterada a amarga sensação do signo da pobreza associada à incapacidade de 

reflexão sobre si mesmo e o mundo. Os quatro minutos finais são construídos sob o signo dessa 

presença magra, de modo perturbador. Numa sequência violenta, um pequeno menino negro é 

agarrado por uma criança mais velha, talvez um primo, um irmão, ou um futuro colega nas 

peladas da vida. Ele reluta insistentemente em fugir, sem sucesso. O garoto maior segura seu 

crânio com a palma da mão aberta, impedindo-o de escapar. “Esse sistema de escravização, ele 

se dá mais dentro de um sistema de peso físico, quer dizer, o que eu quero dizer é corpo, peso 

de corpo, eu quero dizer. O forte domina o fraco”, complementa Arnulfo. A voz off do 

protagonista está encarnada na imagem do menino imobilizado, olhar aterrorizado de pavor, 

solitário em meio aos seus, frágil demais para soltar-se das mãos que o amarram. Pergunto-me 

se o filme efetivamente crê nesse sistema de valores engendrado pela montagem. O sofrimento 

do garoto é a moeda do sorriso dos outros. Arnulfo conclui: “Me sinto vencido, sem ter opções, 

sem meios para apelar”.   

Na sequência final, dois garotos em silhueta estão de pé, talvez os mesmos que antes 

apareciam rodeando o homem, com os trilhos do trem às suas costas. Diferentemente do 

personagem adulto, cujo nome reconhecemos pelo crachá, os meninos da rua não têm rosto:  

– Falar o quê?, diz um deles. Silêncio.  

– Fala, insiste alguém no fora de quadro (presumo ser tua a voz que ordena, Raulino). 

– Mas eu não sei...  

– Inventa uma aí!, incita outra voz de criança.  

– Inventa uma história!, exige o adulto.  

– Põe alguma coisa na cabeça e fala!.  

– Vai!, o adulto impõe novamente.  

– Eu não sei falar nada...  
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Corte. Tela preta. Outra porta que se fecha. Desta vez, diferentemente, é uma porta que 

se fecha não mais à nossa cara, os espectadores; mas à dela, criança desamparada. Com o corte, 

há todo um mundo que sobredetermina o que aquela forma de vida é ou pode ser, fixando-a no 

quadro. O grito do personagem do filme de Édouard Luntz ecoa na boca desse outro pequeno. 

Posso ouvi-lo dizer: “– Esperem. Não me peçam nada, apenas esperem”. Insistentemente, 

pedimos que nos obedeça, que fale mesmo quando diz não haver nada a dizer.        
 

[e] 

 

Inquieto-me a respeito dessa espécie de “guinada regressiva” de Jardim Nova Bahia a 

Teremos Infância, se as vaias que atacaram as imagens de Deutrudes, condenando-o por sua 

pouca combatividade imediata, o teriam levado a reatar alguns laços antes tensionados com a 

militância política e o modelo canonizado do documentário. Teremos Infância é aplaudido pela 

crítica no Brasil, conquista o júri levando o prêmio de melhor filme no consagrado festival de 

Oberhausen – parece ter assim cumprido seu destino político-social. Se o filme está no ponto 

limítrofe, no paroxismo do modelo que atacas, os próximos irão desembaraçar-se 

definitivamente dessas marcas distintivas, da associação exemplar entre biografia individual e 

macro-História; da imagem como exemplificação do texto; da agonizante relação entre cineastas 

e Outro de classe como expropriação sensível e material, simultaneamente. É como se as vaias 

de Jardim Nova Bahia fossem enfim entendidas, mas não o fazendo recorrer aos velhos ditames 

do cinema para então enquadrar-se ao espírito da tua época. As vaias impulsionam teu trabalho 

à procura de um cinema “instintivo, atento, feito no exato momento do encontro entre cineasta 

e corpo, cineasta e face. Sua câmera não é nem menos que seu pulmão, seu coração, seu fígado 

e, assim, ao empunhá-la como órgão vital completa sua engrenagem, apazigua sua inquietude”, 

como tão belamente escreveu Andrea Daraca na ocasião da tua partida278.  

César Guimarães, que talvez tenhas conhecido nas sessões do fórumdoc.bh, lendo 

Comolli, elabora uma pergunta com a qual pretendo nos conduzir para o final desta carta: “como 

a mise-en-scène documentária poderia preservar a singularidade do mundo dos sujeitos filmados 

(com seus atributos peculiares), sem aprisioná-lo nos limites tanto dos procedimentos 

expressivos que o filme elabora (necessariamente) quanto das categorias (de conhecimento e de 

                                                
 
278 André Daraca, “Eu fiz parte deste território filmado” in: Glaura Cardoso Vale (Org.), Catálogo 
forumdoc.bh.2013. Belo Horizonte: Associação Filmes de Quintal, 2013, p. 133. 
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sensibilidade) daquele que filma, vindo de outra cultura e de outra sociedade? Como proceder, 

senão fabricando algo de próximo com o longínquo, de homogêneo com o heterogêneo, algo 

de ‘todos juntos’ com o ‘cada um por si’?”279. Cada qual será assombrado por essa questão a cada 

vez que uma câmera é ligada e dirigida ao mundo. Há inúmermos modos de combatê-la, modos 

intrínsecos ao encontro, à negociação, aos acordos e desacordos, aos pleitos e dissensos. Eduardo 

Coutinho, por exemplo, afirmou sistematicamente que mesmo entre iguais não há relação no 

documentário que não seja instaurada por essa sorte de assimetria inalienável, impelindo-o a 

abrigar a contenda na escritura fílmica, incluindo o jogo assimétrico em seus procedimentos 

formais280. Seja como for, sabemos que nas últimas décadas o documentário deslocou seu centro 

de gravidade da relação sujeito-objeto, não mais apenas incluindo o que o outro diz na camada 

discursiva (por meio de testemunhos ou entrevistas), mas também incluindo o olhar do outro 

como modo de aproximação e composição281. É o abandono da desgastada fórmula de um 

cinema sobre o outro de classe, para abrigar a mise-en-scène do outro acolhendo com isso a tensão 

indissociável que o outro traz, renegociando a partilha, reinscrevendo os lugares de poder e 

autoridade, explicitando nas estratégias fílmicas o fosso entre mundos, mas também permitindo 

que mundos comuns sejam imaginados e fabricados com as imagens. Comolli diz que esse é um 

pequeno e simples milagre: o milagre de descobrir que o outro filmado nos pensa também: “que 

ele tem a sua ideia do que nós somos e do que nós fazemos. Para mim, isto é o que é levar 

verdadeiramente em conta a alteridade: não pensar o outro, mas pensar que o outro me pensa282. 

Tradicionalmente, nos acostumamos a dizer, de forma naturalizada, que se tratava antes de um 

lugar de estabilidade que foi abalado – quando o outro era objeto e nós, cineastas, sujeitos do 

olhar. Prefiro imaginar atualmente que se trata mesmo de um ato de constrangimento e 

violência ética-política-estética, no qual a estabilidade é apenas um dos múltiplos e eufemizados 

                                                
 
279 César Guimarães, "Habitar, Cantar, Filmar” in: O cinema de Trinh T. Minh-há (Catálogo), [s.l.: s.n., s.d.], p. 
65.  
  
280 Eduardo Coutinho, “O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade” in: OHATA, Milton; 
COUTINHO, Eduardo (Orgs.), Eduardo Coutinho. São Paulo, SP, Brasil: Edições SESC: Cosac Naify, 2013, 
p. 22.  
 
281 Ilana Feldman, “Um filme de”: dinâmicas de inclusão do olhar do outro na cena documental in: DEVIRES – 
Cinema e Humanidades. v. 9, n. 1, p. 50–65, 2016, p. 58. 
 
282 Cláudia Mesquita; Ruben Caixeta, "Não pensar o outro, mas pensar que o outro me pensa - entrevista com 
Jean-Louis Comolli" in: DEVIRES - Cinema e Humanidades. v. 2, n. 1, p. 153, 2004. 
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títulos para caracterizar o privilégio daqueles que podem enunciar desde seu lugar não-situado, 

universal, descrevendo o real por meio dessa posição destacada de toda a ordem. Estável lugar 

do espectador conformado, estável lugar do cineasta bem-intencionado – detestável lugar para 

ser-estar como-enquanto o outro, ameaçado por essa malha de olhares reificadores, mas sujeito 

de um olhar que jamais consentiu com o lugar que lhe foi atribuído. A história do cinema 

poderia ser reinscrita por meio de fragmentos, desses planos nos quais o outro, com seus olhares, 

silêncios e gestos mínimos, contesta a presença do olhar que o julga. É o silêncio do menino de 

Teremos Infância e o corte brutal que o interrompe enquanto forma de vida. Há toda uma 

história do cinema vista através desses atos reflexivos incorporados à escritura fílmica, 

reveladores do “preconceito útil”, como escreve Nicole Brenez, ao tensionar o limite do porquê, 

com quem e para quem fazer uma imagem. Ao perguntar: com quais imagens nos 

confrontamos?283. 

Se o documentário esteve carimbado pela predominância do campo verbal e pela 

hipervalorização do espaço narcísico dos realizadores, como se estes delimitassem o centro 

gravitacional de todas as demais relações forjadas por um filme; no contemporâneo, vislumbra-

se o deslocamento de tais posições e administra-se uma tensão entre forças sociais e as formas 

estéticas, vitalmente; entre uma “etnografia discreta” e a auto mise-en-scène, engendrando outros 

dispositivos de criação e protocolo que intervêm na partilha, como observa Ilana Feldman284. É 

nesse sentido, então, que chamamos atenção para Jardim Nova Bahia como uma espécie de 

abertura a todo uma outra ética do documentário que se distancia da representação e de seus 

vícios para forjar novos processos de criação, aproximando-se do outro. A cineasta e pensadora 

                                                
283 Nicole Brenez, "Political Cinema Today – The New Exigencies: For a Republic of Images" in: Screening the 
past. Disponível em:  <http://www.screeningthepast.com/2013/09/political-cinema-today-%E2%80%93-the-
new-exigencies-for-a-republic-of-images/>. Acesso em: 27 jan. de 2019.   
 
284 Ilana Feldman, “'Um filme de': dinâmicas de inclusão do olhar do outro na cena documental" in: DEVIRES - 
Cinema e Humanidades, v. 9, n. 1, p. 62-63, 2016:  “Se, portanto, assim como os cineastas, o documentário 
também teria perdido seu mandato para representar em nossos dias a experiência social e coletiva, faz-se necessário, 
mais do que nunca, pensar as possibilidades do coletivo e da comunidade (um comum cujas partes entrem em 
relação pelas diferenças, e não por uma suposta unidade) a partir das reconfigurações, que os filmes dão a ver, em 
curso nos campos do trabalho, dos afetos e da linguagem. Isto é, a partir das relações, engajadas no presente, que 
os filmes forjam e que se forjam por meio dos filmes. Nesse movimento de aproximação e apropriação da alteridade 
das imagens, mas também de contígua separação, avizinhado ao gesto ensaístico que desloca objetos culturais pré-
formados para produzir anacronismos, os outros e as imagens outras são o que nos atravessam, o que nos 
ultrapassam, mas também o que nos escapam, na forma do desconcerto, da perplexidade ou de um estranho 
encantamento. Afinal, nas relações dialógicas e perspectivadas amalgamadas por esses filmes estaria assim a 
liberdade possível, no dizer do personagem Alexandre, do filme La maman et la putain: a liberdade de falar com as 
palavras dos outros, a liberdade de fazer filmes com imagens outras, a liberdade de ser, em relação ao outro, também 
um outro”.  
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vietnamita Trinh T. Minh-ha chamou essa nova agência de speaking nerby (que eu opto por 

traduzir como um “cinema de pertinho”), à altura dos olhos, à proximidade dos ouvidos. Érico 

Araújo Lima, por sua vez, tem escrito sobre o cinema como essa prática moradora que 

transborda os limites do quadro cinematográfico, contrariando parcela majoritária da crítica que 

ao longo do século XX estatuiu ferramentas analíticas que circunscreveram as imagens num 

circuito inesgotável de autorreferência. É preciso fazer as imagens transbordarem: “o cinema 

não pode ser considerado sozinho, mas como envolvido sempre em um emaranhado de relações, 

um ser com muitas companhias na tarefa cotidiana de morar e de elaborar uma comunidade”285.  

 O que fizeste delegando a câmera a Deutrudes, em 1971, transforma-se numa prática 

corriqueira a partir dos anos 1990, quando no bojo do movimento do vídeo popular e da 

pulverização das câmeras digitais o aparato deixa de ser propriedade exclusiva do cineasta para 

passar à mão do outro. A crítica de tom marxista feita por Bernardet quanto à posse dos meios 

de produção não foi esgotada; sabemos que as dispustas por recursos continuam no coração do 

trabalho com o audiovisual. Contudo, uma massa de Deutrudes invadiu o que antes era o campo 

privilegiado de alguns raros. Mais intenso do que isso, ainda, é a chegada sistemática de novos 

corpos e forças políticas acompanhadas do modo como tais presenças comparecem afetando as 

teorias do cinema e seu vocabulário, mas também suas estruturas e modos de produção, 

questionando a estabilidade dos lugares fixos determinados pelas marcas identitárias (que 

escondem por detrás da universalização o próprio pensamento que a inventou) de modo 

essencializado, renunciando aos paradigmas da representação tradicional, nos impelindo à 

invenção de novas ferramentas de análise e crítica.  

 Certa vez, você disse que na hora do racha ficaria com os filmes que se preocuparam em 

levar um combate. Deutrudes, o menino de Teremos Infância, os olhares-câmera incoporados 

no teu cinema, nos interpelam apontando a escassez das teorias frente à intempestiva presença 

dos corpos e do real. Teus filmes não se furtaram à contenda.      

                                                
 
285 A respeito da ideia de práticas moradoras e cinema como avizinhamento, recomenda-se a leitura dos artigos de 
Érico Araújo Lima, "Transbordar o cinema: anotações sobre imagem, ficção e práticas moradoras" in: Vazantes, 
v. 1, n. 2, p. 151–168, 2017 e "Quando o cinema se faz vizinho" in:  Significação: Revista de Cultura Audiovisual, 
v. 44, n. 47, p. 51, 2017.  
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Quebrar  o br inquedo  
é ma is  d iver t i do .  
As peças são  out ros  jogos:  
const r ui remos out ro s eg redo .  
Os cacos são out ros  rea i s  
ant es ocu lto s  pela fo rma  
e o jogo est r açalhado  
se mu lt i p l i ca ao inf i n i t o  
e é ma is  r ea l  que a int eg r idade:  ma is  l úc ido .  
Mundos f r ágeis  adqui r i dos  
no despedaçamento de um só .  
E o s aber  do rea l mú lt ip lo  
e o s abor  dos rea is  poss ív e is  
e o l iv re jogo  ins t i tu ído  
con t ra a l imit ação das co is as  
con t ra a fo rma anter i or  do espelho .  
E a v er t igem das  novas f ormas  
mu lt ip l icando a  consciência  
e a consc iênc ia que se cr ia  
em jogos múl t i p l os  e l úc idos  
até ger ar -se t ota lmente:  
no exe rc íc io do j ogo  
esgotando os n íve is  do s er .  
Quebrar  o br inquedo a inda  
é ma is  br inca r .  
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a certa altura de um dos teus livros, num capítulo intitulado “Por que criar escolas de 

cinema em escolas públicas?”, escreves uma das mais encantadoras concepções quanto aos 

desígnios que ensejariam a invenção de tais lugares: “a possibilidade de garantir um tempo e um 

espaço para cuidar dos sonhos das crianças”286. De um raro fascínio, tuas razões (ou desrazões) 

contrariam todos os maiores empreendimentos já perpretados pelo Estado, assim como por uma 

abundância de instituições privadas, pelos arautos das boas maneiras e os mandarins da moral, 

tanto pelas forças políticas da esquerda convencida de seu compromisso de salvação das massas, 

quanto do neoliberalismo encarnado no deus do capital. Inelutável não aludir à igualmente 

pujante formulação de Glauber, para quem o cinema é da ordem do sonho287. Em ambas as 

citações, em seus modos de pensar, o cinema e a escola se deparam no intangível próprio à 

imagem do pensamento. Não se trata de ideologia, de humanismo, de boa-consciência. 

Tampouco de assumir o onírico idealmente, como um terreno supra-mundano de fundamentos 

platônicos. Ou, ainda, no pior dos casos, planificar os sonhos sob a injunção das forças 

significantes, retirando-lhes assim toda e qualquer potência de variação para uma adequação às 

funções sociais, interpretando-os e entendendo-os como coextensões do vivido, 

indiferenciadamente288. Por uma via outra, trata-se, de como você coloca: “Alimentá-los, 

                                                
286 Ver: Adriana Fresquet, Cinema e educação: reflexões e experiências com professores e estudantes de educação 
básica, dentro e fora da escola, Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 91. 
 
287 Cf. Glauber Rocha, "Estetyka do Sonho 71" in: Revolução do Cinema Novo. Rio de Janeiro: 
Alhambra/Embrafilme, 1981, p. 217–221. 
 
288 Ver: Gilles Deleuze e Félix Guattari, O anti-Édipo. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 77: “Toda a produção 
desejante é esmagada, submetida às exigências da representação, aos jogos sombrios do representante e do 
representado na representação. Aí está o essencial: a reprodução do desejo é substituída por uma simples 
representação, tanto no processo de cura como na teoria. O inconsciente produtivo é substituído por um 
inconsciente que sabe apenas exprimir-se – e exprimir-se no mito, na tragédia, no sonho (...) É como se Freud 
tivesse recuado frente a este mundo de produção selvagem e de desejo explosivo, e quisesse introduzir aí, a qualquer 
custo, um pouco de ordem, a ordem clássica do velho teatro grego”. 
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transformá-los. Levá-los a sério. Abrir, na escola, alguma porta para o irracional”289. Poucas 

vezes, vemos educadoras e educadores se sentirem tão à vontade ao dizer tais coisas, assumindo 

todos os riscos do delírio e das eventuais péssimas impressões causadas. Não tem sido outro 

senão este o motivo de força maior pelo qual nossa convivência, nem sempre pacífica, dadas as 

nossas maneiras aguerridas em defesa de certos pontos de vista e ideias, tem sido para mim dos 

mais desafiadores projetos nesses anos de trabalho: fazer do encontro do cinema com a educação 

a condição de possibilidade para que os sonhos possam ser nutridos, levando-os aos movimentos 

que desfundam a razão e desmontam seus pressupostos.    

Hoje, parece-me mais claro que nossas correspondências são inequívocas, à medida em 

que nos aliamos em inúmeros momentos pela defesa dos mesmos direitos. Aqui, a escola 

conjectura uma importância fulcral, sem dúvida. Foi por meio de um pensar-agir com a escola 

que produzimos uma interface bastante profícua para os estudos específicos do cinema e da 

educação, enquanto esferas convergentes e autônomas. Simultaneamente, ao compartilharmos 

muitos cenários teóricos, também se tornaram inequívocas nossas contendas, litígios e 

controversas. Os debates daí decorrentes, mais ou menos imoderados, e na maioria das vezes 

energizados pelos nossos recorrentes “problemas de tradução” – entre meu português caipira do 

interior e teu castelhano carioca –, têm sido nevrálgicos para os desdobramentos de muitas das 

reflexões aqui presentes, garanto sem hesitação. Posso confessar, alegremente, que nossa crença 

comum se enlaça nos sonhos e encontra nesse espaço também um lócus para o confronto direto. 

Nossa arena, nosso campo de batalha político-estético-afetivo.  

Ao dirigir-te esta carta, também, procuro evidenciar o desejo de interlocução com tudo 

aquilo que trouxeste, individualmente, em tua jornada como pesquisadora, cineasta, professora, 

curadora e militante da educação, do cinema e do cinema na escola (perdoe-me pelos adjetivos, 

sempre aquém desses seres-que-estamos). As experiências práticas dos incontáveis projetos de 

extensão sob tua coordenação, os abecedários filmados, as coletâneas organizadas, livros e 

artigos publicados, orientações, os anos à frente da curadoria do Seminário Temático da 

Educação na CineOP290 (alguns dos quais pude ter o privilégio de compartilhar como teu 

                                                
289 Adriana Fresquet, Cinema e educação: reflexões e experiências com professores e estudantes de educação básica, 
dentro e fora da escola, p. 91.  
 
290 Desde 2010, a CineOP, Mostra de Cinema de Ouro Preto, abriga o Fórum da Rede Kino – Rede Latino-
Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. O site da rede apresenta um breve histórico de sua criação: 
“Engajadas em projetos diversos que aproximam cinema e educação, as professoras universitárias Inês Teixeira 
(Faculdade de Educação/UFMG), Rosália Duarte (PPGE/PUC-Rio), Milene Gusmão (Curso de Cinema da 
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assistente), assim como a presença decisiva nos caminhos da Rede Kino291, com uma euforia 

contagiante, são a meu ver menos provas ou atestados do valor do teu trabalho vigoroso, 

preenchíveis no Lattes, do que a presentificação de uma forma de engajamento com a educação 

que se manifesta por quantos ramos forem possíveis, criando sempre novos galhos onde antes 

só percebíamos enormes troncos. E, como tal, contamina as vidas daquelas e daqueles que atuam 

contigo engendrando inúmeras reverberações. Sabes que como alguém que tem pouco apreço à 

hierarquia, para mim, tais coisas são assaz patentes e dispensam cerimônias de reconhecimento. 

As ressonâncias entre projetos e trabalhos como os que teu grupo inventou são muitas, assim 

como as apropriações e ressignificações vindouras, de modo que umas se contaminam às outras 

e viram já novas coisas que se multiplicam; às vezes, se deterioram em fórmulas e vão à 

hipertrofia; em outras, abafam seus lastros e origens, a ponto de tornarem-se independentes 

daquilo que as acendeu. Parece-me que isso se dá em todas as esferas da vida, e tal qual se passa 

na ciência ou na arte. Falamos sempre em muitos, não é? Entre línguas latinas eurocêntricas, 

indígenas, estrangeiras, onomatopeias. Porém, sabemos que, das políticas públicas à pesquisa, 

da investigação à cinefilia, das escolas aos hospitais, muitos dos percursos desbravados e 

trilhados com custos por você e seu grupo são presenças incontestes nos rumos que o campo do 

cinema e da educação tomaram em larga escala no Brasil. Não é desmedido dizer que tais 

contribuições foram igualmente vitais para a elaboração das exposições a seguir.    

Entre muitas das passagens as quais te atribuímos enorme responsabilidade está, 

inegavelmente, a frutífera colaboração que travaste com Alain Bergala e a introdução de seu 

                                                
Uesb) e Adriana Fresquet (PPGE/UFRJ), e também as professoras Bete Bullara e Marialva Monteiro (Cineduc-
RJ), idealizaram, no II Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ, em 2008, uma iniciativa que 
pudesse congregar pessoas e instituições para compartilhar experiências e somar esforços no intuito de viabilizar 
ações conjuntas relacionadas a essas áreas. Essa ideia materializou-se em 8 de agosto de 2009, quando um grupo 
de professores, pesquisadores, produtores, estudantes e representantes de organizações do âmbito do cinema e do 
audiovisual se reuniu na Faculdade de Educação da UFMG, em Belo Horizonte, e criou a Rede Kino – Rede 
Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. No mesmo ano, aconteceu, no dia 2 de dezembro, o I 
Fórum da Rede Kino, no Rio de Janeiro, durante o III Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ. 
A partir do ano seguinte, o fórum vem sendo acolhido na Mostra de Cinema de Ouro Preto, evento representativo 
no circuito alternativo de exibição, preocupado com o tema da preservação do cinema nacional e interessado em 
abrir o diálogo com educadores e pesquisadores envolvidos com atividades de pesquisa, ensino e extensão no âmbito 
do cinema e do audiovisual”. Disponível em: <http://www.redekino.com.br>. Acesso em: 24 de ago. de 2017. 
 
291 Por extensão, esta carta se endereça a muitas das pessoas que têm se dedicado intensamente ao pensar-agir 
cinema e educação, muitas das quais pude entrar em contato e estabelecer parcerias através da presença na CineOP 
e da minha participação na Rede Kino. Entre elas cito Maria Angélica dos Santos, Inês Teixeira, Ana Lúcia 
Azevedo, Carlos Eduardo Miranda, Milene Gusmão, Bete Bullara, Rosália Duarte, Marília Franco, Juliana Costa, 
Virgínia Glauberto, Wenceslao Oliveira, Jaqueline de Grammont.  
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pensamento nos estudos de cinema e educação no Brasil292. Foi impossível passar incólume à 

influência que o livro A Hipótese-Cinema obteve em nossa área de estudos e debates, sobretudo 

na virada dos anos 2010, após sua tradução para português. Talvez por ter sido a primeira 

experiência do mundo eurocêntrico (pioneira ao menos em escala nacional, senão em forma de 

inserção) do cinema na escola que se atreveu a desfuncionalizar os usos e práticas recorrentes 

até então293. Como veremos adiante, é certo que respiramos muitas das ideias de Bergala e seu 

espírito cinefílico, assim como o olhar atento às imagens, como um bom crítico, e seu cuidado 

com a dimensão subjetiva da infância agenciada pelos filmes. Entretanto, mais recentemente, 

tem-se tornado mais e mais aparentes as balizas que estabelecem nossos atuais limites de diálogo 

para com as teorias de Bergala apresentadas em seu livro, como também em muitos dos 

paradigmas dos trabalhos acionados através da rede Cinéma, cents ans de jeneusse.  

Na semana de abertura de atividades do então recém-criado Programa de Pós-

Graduação em Cinema e Audiovisual da UFF, em agosto de 2018, foi-se conferido um espaço 

para um dia de atividades ligadas a Cinema e Educação, matéria já cara ao departamento de 

Cinema e Vídeo, antes mesmo do projeto de implementação da licenciatura, como sabes294. 

Naquele momento, optamos por uma sessão de filmes seguida de uma roda de conversa sobre 

o tema, por mais abrangente que soasse, como uma espécie de convite aberto a todas as pessoas 

que ainda não conheciam ou não fossem suficientemente familiarizadas com as discussões, 

conceitos, referenciais bibliográficos, etc. da área. Quando a conversa já começava a esfriar, Jo 

Serfaty, cineasta e aprovada para a primeira turma do mestrado, nos provocou com a seguinte 

questão: “O que os diferencia (referindo-se a um amplo aspecto de pessoas que trabalham com 

cinema na escola, no Rio de Janeiro, dentre as quais, você, subliminarmente) do trabalho de 

Bergala e o que vem sendo desenvolvido pelo programa da Cinemateca Francesa?”. Naquele 

                                                
292 Adriana Fresquet é responsável por coordenadar a publicação d’A hipótese-cinema, Rio de Janeiro: Booklink; 
CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2008 e organizar duas coletâneas de artigos sobre o referido livro, Dossiê cinema e 
educação #1 e # 2: uma relação sob a hipótese de alteridade de Alain Bergala, Rio de Janeiro (RJ): Booklink, 2011, 
além de ter dirigido com Clarissa Nanchery o Abcdário com Alain Bergala, somados aos convites para que o professor 
francês fosse o patrono do projeto CINEAD (Cinema para Aprender e Desaprender), e participasse em inúmeros 
fóruns, seminários e palestras no Brasil. A respeito da criação do projeto CINEAD e os materiais criados, 
recomenda-se o site <http://www.cinead.org>. 
 
293 A respeito de uma história sobre pedagogia e cinema na França, recomenda-se a consulta da tese de Francis 
Desbarats, Origines, conditions et perspectives idéologiques de l’enseignement du cinéma dans les lycées. Tese 
(Doutorado). Université Toulouse – Jean Jaurès, 2001. 
 
294 A respeito da criação do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da UFF, ver: Cezar Migliorin, 
Inevitavelmente cinema: educação, política e mafuá, Rio de Janeiro, RJ: Azougue Editorial, 2015, p. 18-20. 
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momento, ainda muito prematuramente e de um modo bastante precipitado, arrisquei uma 

réplica, a qual não serei capaz de reproduzir com exatidão fidedigna, mas cuja essência baseava-

se numa distinção entre os processos históricos do povo brasileiro e francês – respectivamente, 

nossa dessemelhança vincada na relação entre oprimidos e opressores, a escravidão e o 

imperialismo, e o modo como isso caracterizava singularmente nossos cinemas e processos 

formativos, considerando inclusive todas as influências e a própria hegemonia do pensamento 

teórico francês nos estudos de cinema, do qual somos cúmplices, em larga medida. Retomando 

agora a resposta, receio ter oferecido uma alternativa confortável e, de certo modo, pouco 

problemática, ou ainda um tanto reducionista, uma vez que atrelava o cinema à história 

dissociando-o de suas próprias invenções e disputas internas, isolando as imagens e, fatalmente, 

impedindo uma postura crítica perante os universos de referências teóricos e processuais ligados 

às práticas cinematográficas na escola. Sinto que a discussão tenha apaziguado um debate ali em 

vias de germinar, abrandado pela minha malograda suposição. Finalmente, creio que esta carta 

seja, no limite, uma tentativa de relançar a reflexão fabricando um enunciado mais consistente 

e multifacetado em comparação ao que pude dizer naquele dia. E, arriscaria dizer, inicialmente, 

que nossas marcas distintivas com o pensamento de Bergala e a própria herança recente com a 

qual temos que dialogar, tensionar e, também, contradizer, quando parecem desajustadas com 

aquilo que temos experienciado, são inseparáveis dos modos como nós mesmos, Adriana, 

enquanto um coletivo de forças dispersas e atuantes, temos estado implicados na invenção de 

novas formas para alimentar os sonhos, como você mesma desejava. 

Para traçarmos nosso condensado itinerário teórico em torno da hipótese-cinema de 

Alain Bergala, segue um breve passeio pelo berço do cinema eurocêntrico, tal qual o tão bem 

conhecemos, e a crítica-acadêmica cinematográfica.   
 

[e] 

 

“De que cor é o boné? Por que vermelho? O que tinha na sacola? Quem estava escondido 

atrás da porta? Foi você quem fez o barulho quando o monstro apareceu? A menina era um 

fantasma? O que quer dizer refugiada?  Naquele dia estava quente de verdade? Seus pais moram 

mesmo em outro país? Qual o som do espirro no cinema? Por que filmaram de baixo para 

cima?”. As crianças, aos montes, lançam turbilhões de perguntas, munidas ou não do microfone. 

São miúdas, quase recobertas pelas poltronas vermelhas escandalosamente confortáveis da 

Cinémathèque française. Elas ocupam seus lugares descortinando todo a aura sacral que recobre 
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a atmosfera desse lugar onde o cinema, o Cinema, é prestigiado e, por quê não, idolatrado. 

Falam, gritam, comentam, comemoram, caminham, por vezes caem, não importa se as luzes 

estão acesas, se interrompem o cultivado silêncio cerimonioso mesmo quando um adulto 

resmunga um autoritário “schhhhhhhhh”, tampouco legitimam o fato de estarmos imersos 

numa sala hermeticamente fechada, meticulosamente preparada para permitir que os 

espectadores se engajem ritualisticamente nessa experiência coletiva, partilhando o mesmo feixe 

de luz que se lança sobre nossos olhos e atravessa nossas sinapses. Para as crianças no cinema, 

não há lugar para o respeito ou a devoção, mas há engajamento e magia de sobra. A experiência 

do cinema, tal qual a reivindicam, é maquinada com seus corpos e formas singulares de agir com 

as imagens, inclusive fisicamente, expandindo-a para além dos processos intelectuais caros aos 

fiscais do silêncio na sala. Vindas da Espanha, Finlândia, Itália, Alemanha, Portugal, Brasil, da 

tua Argentina, Hungria, do Japão, das inúmeras províncias francesas ou ali mais perto, nas 

periferias violentas nos arredores de Paris, é a hora das crianças, como conclamava Walter 

Benjamin. Elas fazem perguntas e as respondem, tomam a palavra, iluminam os filmes feitos 

pelas colegas com questões das mais diversas, transitando entre aspectos éticos, políticos ou 

estéticos, operando conceitos difíceis sem se valer dos nomes. São realizadoras e realizadores, 

finalmente. São cineastas.  

Reunidas em torno do dispositivo Cinéma, cent ans de jeneusse (CCAJ)295, idealizado por 

Bergala, atual coordenador artístico do programa – que conta também com a participação de 

representantes do Brasil296 –, as crianças estão ali ocupando a mesma tela em que, no pouco tem 

                                                
295 Nathalie Bourgeois, responsável do projeto junto à Cinemateca francesa, o apresenta da seguinte maneira: 
“Nascido em 1995, o dispositivo ‘Cinema, cem anos de juventude’ experimenta uma pedagogia do cinema que 
conjuga a formação do olhar com a experiência de criação. A cada ano, ele enfatiza a realização de oficinas no meio 
escolar e ‘semi-escolar’ através da mediação de pessoas envolvidas no meio cinematográfico. As oficinas de cinema: 
o projeto se desenvolve durante todo o ano escolar. Os ateliês são realizados nos estabelecimentos (escolas, colégios, 
liceus), conjuntamente por um(a) professor(a) e um mediador profissional. Ao longo de todo o ano, as oficinas são 
intercaladas entre o visionamento de filmes em sala, a análise de sequências, exercícios práticos e a realização de 
um curta-metragem coletivo (...) Em junho, a Cinemateca francesa acolhe todos os participantes – adultos e 
estudantes – (em torno de 900 pessoas) para três dias de projeção. Os participantes de todas as idades e todos os 
lugares debatem e dialogam entusiasmadamente aspectos cinematográficos a partir de suas obras. Por trabalharem 
todos sobre um mesmo tema, torna-se mais fácil a troca de experiências. Os filmes deles dão a ver o mundo em 
sua diversidade de climas, luzes, línguas, ritmos e modos de vida” (tradução nossa).  
Disponível em: <http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/projet/une-aventure-pedagogique.html>. 
Acesso em: 08 de jul. de 2018.     
 
296 Na edição de 2018, o Brasil contou com a representação dos projetos Imagens em Movimento, em parceria com 
a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio), idealizado e conduzido por Ana Dillon; 
e a Escola Carlitos, em parceria com a Cinemateca Brasileira de São Paulo, representada por Manuela Mendez Leal 
Anabuki. A respeito da implementação do projeto de Ana Dillon à rede Cinéma, cents ans de jeneusse, recomenda-
se a leitura de sua dissertação de mestrado, sob a direção de Perrine Boutin: Projet Images en Mouvement: rapport 
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em que vivi em Paris no período do estágio-sanduíche, assisti aos filmes de Claire Denis, 

Chantal Akerman, Jacques Tournet, Francis Ford Coppola, Jonas Mekas, Chris Marker, Brian 

de Palma, Jean-Luc Godard, numa lista que poderia se estender para algumas dezenas de outros 

nomes próprios. Agora, elas ocupam todos os poros da emblemática sala Henri Langlois, com 

sua enorme tela e som impecáveis, introduzidas no mesmo circuito cultural do Cinema, com 

letra maiúscula, digno de história, das críticas nos Cahiers du Cinéma ou na Trafic, de pesquisas 

de doutorado, dicionários, enciclopédias.  

Contudo, o mesmo circuito cinematográfico e seu regime academicista-artístico 

excludente vem limitando, sistematicamente, na França ou no Brasil, assim como na Inglaterra 

ou nos Estados Unidos, esses mesmos filmes e as pessoas realizadoras – as crianças – a uma 

diminuta faixa do espectro cinematográfico. Esta zona é a mesma reservada a todas as produções 

“menores” (menor aqui entendido como adjetivo e não como conceito), qualitativamente. 

Produções destituídas de valor em si, ou melhor, cujo valor é atribuído segundo o sistema de 

referência do dito padrão do cinema profissional, no qual estão inseridas todas as incontáveis 

variações industriais-artísticas, de Cannes ao CachoeiraDoc, da Globo à Netflix. No caso dos 

filmes realizados por crianças, quase sempre gerados através de processos abrigados por 

experiências pedagógicas, “escolares”, portanto, essas produções são identificadas em nichos 

diversos, mas em sua maioria definidos enquanto regimes pré-cinematográficos ou não-

verdadeiramente-cinematográficos. São “filminhos”, como ouvimos com frequência colegas da 

crítica ou da academia dizer quase sempre sorridentes, “bonitinhos”, são filmes fofos, pois as 

crianças são fofas, todas elas, engraçadinhas, logo, assim são as produções que realizam. O 

agravo da afirmação reside no fato de que tal operação elimina tudo o que há de político nesse 

trabalho. Ao mesmo tempo, não se trata de uma defesa ressentida pela ausência de 

reconhecimento entre nossos pares, você sabe, trata-se de uma operação profundamente mais 

radical: é a autoridade sobre o que é o cinema que está sendo questionada e disputada?   

Embora tal crítica possa parecer um tanto quanto exacerbada, por vezes torna-se 

constrangedor o modo como os círculos acadêmicos e críticos operam na produção de seu 

próprio sistema de legitimação das obras, retroalimentando-se. É o caso, por exemplo, do 

seminário organizado Penser le cinéma au prisme de l’enfance et l’enfance au prisme du cinéma – 

                                                
d’une expérience d’initiation au cinéma, mise en place dans les collèges publics de Rio de Janeiro, en partenariat 
avec le dispositif pédagogique Le Cinéma, cents ans de jeneusse. Dissertação (Master proféssionel dans didatique 
de l'image). Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Paris. 
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films, discours, théories, organizado por Perrine Boutin (coorientadora em meu estágio-

sanduíche) e Emmanuel Siety, da Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, e Bettina Henzler, 

da Universität Bremen. O seminário, cujo título enfatiza as relações entre a infância no cinema 

e o cinema na infância, reuniu pesquisadoras e pesquisadores da França, Alemanha, Portugal e 

Reino Unido, além de cineastas franceses, para dois dias de intensos debates e mostras de filmes. 

A programação procurou dar conta de muitas das questões que nos atravessam cotidianamente, 

valendo-se sobretudo das ferramentas da análise fílmica e / ou da operação com conceitos e 

repertórios teóricos cinematográficos. Contudo, algo chamou a atenção; muito embora falasse-

se da infância, em nenhuma das quase vinte sessões de filmes ou trabalhos foi-se dedicado um 

só parágrafo ou comentários a filmes feitos na escola. Mesmo Alain Bergala e seu ilustre 

trabalho com os dispositivos pedagógicos lançou uma centelha de luz às imagens das escolas em 

sua conferência. Na ocasião, eu e Perrine Boutin, das maiores entusiastas e militantes do cinema 

e educação na França, figura de um vigor também admirável, debatíamos um pouco afetados 

pela situação: o próprio cânone cinematográfico opera em desfavor da consolidação de uma 

teoria fílmica que possa estar à altura do cinema na escola. Autossabotagem, mais ou menos 

declarada, podemos relativizar, próprias à cinefilia, que instaurou seu regime de criticidade 

segundo o que a história do cinema concebeu como as boas formas e o bom fazer. No limite, as 

crianças, mais uma vez, não têm sido levadas muito a sério.    

Num texto publicado numa compilação dos Cahiers du Cinéma sobre a fortuna crítica de 

Gilles Deleuze e seu impacto nas teorias do cinema, em 2008, Bergala se perguntava a respeito 

de qual pedagogia do cinema poderia ser inventada para os estudantes de uma escola como la 

Femmis? Bergala parecia inquieto com o fato de que a pedagogia praticada na universidade, 

aquela que concebe a análise dos filmes como objetos bem-acabados, seria insuficiente para uma 

pedagogia do cinema na escola em direção à criação. Ela já estaria deslocada mesmo nas próprias 

práticas universitárias, mas encontraria aí um espaço hegemônico de proliferação sem esteios 

em função da força do hábito e das convenções instauradas pelo campo, em seu primeiro século. 

Qual seria, portanto, uma análise da criação em contraponto a uma análise do filme do tipo 

clássico, por não dizer acadêmico?297, questionava-se Bergala. Dez anos mais tarde, contudo, 

algo parece ter se mantido inalterado, a despeito do incômodo. O impacto da pedagogia da 

criação não teria sido grande o suficiente para perturbar o regime cristalizado da crítica-

                                                
297 Cf. Alain Bergala, “Stratégie, critique, tactique pédagogique” in: François Dosse e Jean-Michel Frodon (Orgs.), 
Gilles Deleuze et les images. Paris: Cahiers du cinéma: Institut national de l’audiovisuel, 2008, p. 40.  
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acadêmica, seu modo de avaliação dos objetos, a saber, os filmes, bem-acabados ou não, e seu 

circuito de visibilidade. Fato é que mesmo num espaço dedicado à pedagogia das imagens, como 

no colóquio supracitado, as imagens da escola permanecerem como um fora-de-quadro 

inacessável, incapaz de desarranjar as lógicas discursivas da crítica-acadêmica do Cinema.  

Muito embora tal perspectiva não seja expressa de modo patente pelas autoras e autores, 

há uma enorme coincidência com o sistema de valoração proposto por certos críticos da arte e 

algumas teorias correntes em torno da experiência estética. Parece-me, nesse caso, que há uma 

dupla operação que atua sobre os filmes da escola e que vou tentar descrever em função de dois 

movimentos. O primeiro refere-se à institucionalização da experiência estética sob os predicados 

do regime artístico, desvinculando-a fortemente de todas as outras modalidades e aparições do 

sensível no vivido, a não ser aquelas que podem ser disparadas por determinados objetos, 

segundo funções e características específicas. A segunda, por sua vez, compete à domesticação 

dos processos subjetivos maquinados pelo cinema na escola, em respeito à própria linguagem 

cinematográfica e ao modo como determinadas estruturas e convenções da cinefilia investem 

suas forças sobre os processos.  

Permita-me tentar explicitar como essa estratégia se presentifica nos estudos do cinema 

obstruindo a circulação de objetos e novas relações, entravando o campo em torno de si mesmo. 

E, se for bem-sucedido, talvez arriscar nessas formulações uma resposta mais adequada aos 

nossos atuais limites em relação ao pensamento de Alain Bergala e a tradição francesa do cinema 

e educação, em diálogo com nossos atuais trabalhos. Vejamos como. 

 
[e] 

  

Sarah é uma menina de seis anos. Como a maioria das crianças de sua idade, Sarah vai 

à escola. Lá, é iniciada nas disciplinas alinhadas ao percurso básico de alfabetização, contagem 

e ao conhecimento das ciências do dito mundo natural e do dito mundo dos homens - a 

separação moderna entre natureza e sociedade que já muito prematuramente regula formas de 

vida, enraizando-as. Antes, porém, Sarah descobre uma das mais árduas empreitadas de toda a 

sua curta vida: tornar seu corpo macio e flexível em uma estrutura rija, empedrar os músculos 

graciosos habilitando-os a suportar seu próprio peso em carteiras-não- muito-cômodas ao longo 

de horas. Não é tarefa das mais simples. Seu corpo é intransigente, indócil, reage mal a muito 

tempo sentado, tem desejo de expansão. As pessoas adultas da escola, contrariamente aos 

impulsos de Sarah, classificam seus gestos entre aqueles que são “aturáveis” dos que excedem à 
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normatividade da máquina-escola – o dedo no nariz, a vontade incontrolável de gritar, sem mais 

nem menos, a incapacidade de se concentrar no mesmo assunto e distrair-se com as formigas 

no chão da sala, o sono insuportável, a preguiça, o cansaço. Até mesmo a alegria excessiva está 

condenada: é preciso que as crianças permaneçam mesmo um pouco apáticas de qualquer forma, 

o ensino também depende disso. Na mesma escola onde é instruída a sentar-se, uma das frases 

repetidas exaustivamente pelo corpo docente às pequenas alunas e alunos é: “Controle seu 

corpinho!”298.  Domínio dos sentidos imprescindível para resistir às horas de atenção e retidão 

numa sala fechada: disciplina do corpo, da visão, da escuta – das modalidades próprias às 

qualidades sensórias. Trata-se, portanto, de formas de ocupação do tempo e do espaço299. Não 

tem sido outra senão esta a maneira como Jacques Rancière elabora sua teoria em torno da 

estética e política, afirmando que, antes de tudo, concerne aos modos de distribuição, os recortes 

no sensível. A essência do político não se dá, portanto, nos modos de repressão ou na disputa 

de grupos sociais por interesses distintos, ela se inscreve sobremaneira, essencialmente, na 

partilha do sensível: aquilo que separa e exclui, por um lado, mas dá a ver as formas de 

participação no comum, por outro300. Nesta perspectiva, podemos imaginar que o gesto 

inaugural da escola, o que primeiro estabelece como doutrina, é antes de mais nada uma 

modalidade da experiência própria ao domínio da política-estética que determina as condições 

de possibilidade de pensar-agir sobre / com / no visível, dizível, e audível,  atribui às crianças 

certas competências em relação ao que podem ver, dizer, sentir, dá a espessura do tecido no qual 

                                                
298 Disciplinar o corpo enquanto o império sobre a carne fundamental para a entrada no cerne antigas (atualizadas 
no mundo contemporâneo) formas de sociabilidade. As crianças devem se distanciar de sua “natureza” não 
domesticada e selvagem, atributo empregado por Kant também para caracterizar os povos originários e 
nãoocidentalizados. Sabemos o quanto a instrumentalização do corpo em si é animada pelo predicado de uma 
razão essencialista, tópica moderna, a qual persiste nutrindo muitos de nossos códigos e estatutos de formação das 
crianças e as fases de desenvolvimento que a sucedem, na vida adulta. Como insiste Kant em suas lições 
pedagógicas, antes de educar os alunos em determinados saberes e conhecimentos, a escola deve “habituá-los a 
permanecer tranquilos e a observar pontualmente o que lhes é ordenado”, Immanuel Kant, Sobre a pedagogia. 
2. ed. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2002, p. 25. Em suma, aprender a ser disciplinado, transformando a 
animalidade que há no humano em humanidade. Tarefa maior da educação para o filósofo positivista. Curioso notar 
como a perspectiva kantiana persiste em sua utilização desde a mais tenra idade.    
 
299 “A primeira e mais capital etapa do adestramento infantil deveria ser dedicada, portanto, a acostumar as crianças 
a ficar sentadas em seus lugares durante períodos regulares e previamente estabelecidos, obedecendo às ordens dos 
superiores. Ou, como traduz o especialista brasileiro Alfredo Veiga Neto, ‘ensinar as crianças a ocupar melhor seu 
tempo e seu espaço’, ou seja, ‘de forma ordeira, disciplinada’ e ‘de uma forma comum ou padronizada’”, Paula 
Sibilia, Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 28. 
 
300 Cf. Jacques Rancière, “Onze theses sur la politique” in: Filozofski vestnik. v. 18, n. 2, 1997.  
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suas vidas poderão circular. Para usarmos o vocabulário de Rancière, poderíamos falar da escola 

enquanto uma cena sensível.     

Se, com Foucault, aprendemos como o poder atua na modelização dos corpos e 

subjetividades e seu assujeitamento a partir dos diversos dispositivos institucionais – da escola à 

fábrica, à caserna, ao hospital, ao exército –, e desde antes, já com Kant, percebíamos um elogio 

declarado à disciplina enquanto reguladora da educação; sabemos, por outro lado, que tais 

análises são insuficientes para caracterizar o modo como o poder atua na escola em seu regime 

contemporâneo. Aos métodos e procedimentos de esquadrinhamento do espaço e do tempo (da 

arquitetura ao castigo), vêm sendo acrescidas as estratégias próprias à era do controle301: câmeras 

de vigilância, sistemas de notas e premiações, estímulo à competição e à lógica meritocrática 

individual, invasão dos sistemas informacionais, telas e algoritmos. Mais do que repercutir tal 

diagnóstico de sintomas ou apontar para uma defasagem da escola em relação ao mundo em 

que vivemos, gostaríamos de resgatar o sentido que nos parece mais caro para nosso percurso: a 

atenção sobre como as modalidades da sensibilidade no mundo infantil são alvo de estruturas 

de captura e domesticação, atribuindo aos processos artísticos uma enorme responsabilidade e 

um compromisso com a invenção de novas formas de subjetivação. Sinto que não tem sido outra 

a razão pela qual insistimos na presença do cinema na escola enquanto uma operação própria 

do domínio da estética e da política, como uma máquina capaz de se acoplar à escola 

perturbando suas ordenações espaço-temporais, instaurando novos fluxos semióticos, abrindo 

possibilidades de circulação entre as crianças e a comunidade, permitindo a criação de novos 

                                                
 
301 Maurizio Lazzarato, As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2006, p. 65: 
“Decompor os gestos, subdividir os tempos, programar os atos” são os fundamentos dos dispositivos disciplinares 
modernos que prescrevem também as estratégias para um funcionamento ótimo da escola, somadas aos dispositivos 
de controle. Contudo, a complexidade contemporânea não se resume na operação das ferramentas disciplinares, 
mas num emaranhado de estratégias que operam como malhas na modulação subjetiva. Fernanda Bruno argumenta 
como as máquinas de ver se imbricam aos modos de ser do regime contemporâneo: “O campo de ações cotidianas 
e comportamentos dos indivíduos torna-se hoje mais facilmente rastreado na medida em que muitas vezes coincide 
com os próprios sistemas de coleta, registro e distribuição de informações. Quando faço um exame médico, por 
exemplo, estou simultaneamente cuidando da minha saúde e fornecendo informações ao meu seguro de saúde que 
podem, apesar dos entraves legais, ser apropriadas por outro setores de informação (...) A coincidência entre o 
campo das ações e comportamentos individuais e os sistemas globais de informação promove ainda uma outra 
forma de confusão entre o público e o privado distinta daquela que vigora nos weblogs e webcams. A vida privada e 
íntima é aqui exposta à visibilidade não por um desejo deliberado do indivíduo, mas pelo fato de suas ações em 
esferas públicas ou semipúblicas se converterem facilmente e quase que imediatamente em dados e informações 
que concernem à esfera íntima e privada (dados biográficos e biométricos, desejos e preferências pessoais etc.) sem 
que o indivíduo tenha controle sobre estas fronteiras (...) Que papel sobre a subjetividade e a identidade pode ter 
um observador sem rosto e sem nome, tão maquínico quanto humano, muitas vezes ignorado pelos indivíduos sob 
vigilância?”, Fernanda Bruno, “Máquinas de ver, modos de ser: visibilidade e subjetividade nas novas tecnologias 
de informação e de comunicação” in: Revista FAMECOS, v. 24, p. 110-124, 2014. 
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territórios sensíveis. Com sua presença maquínica, o cinema poderia criar “refúgios” ou 

“esconderijos”, como você escreveu, ressonando o conceito de profanação de Giorgio 

Agamben302: “aprender cinema – como um jogo – poderia vir a profanar algo do sagrado [...] 

pode significar um gesto irreverente de profanação e transformação dos objetos sagrados no ato 

de enriquecer repertórios, para além daqueles do mercado”303. Tais regúfios seriam como 

próprias cenas do brincar. Contudo, como você mesma escreve, até mesmo o brincar foi 

capturado pelas mais diversas formas de financeirização da vida contemporânea. Se não há nada 

fora do capital, não é diferente no que concerne à subjetivação da infância através dos inúmeros 

brinquedos e jogos que domesticam e planificam as identidades em torno dos modelos da 

criança-mulher-mãe-dona-de-casa-rosa ou do homem-aventureiro-macho-alfa-azul. De modo 

que a criação desses outros mundos sensíveis desejáveis não se dá com o simples apertar dos 

botões, pela mera recusa às formas do viver ou pela justa introdução do cinema na escola, 

voluntariamente. É preciso que sejam também inventadas cenas que curto-circuitem os modos 

de distribuição dos enunciados e também das formas de enunciação. Chegamos ao ponto 

crucial. 

Sucintamente, poderia te dizer que me interessa pensar, portanto, o modo como a 

experiência sensível está subjugada na escola, majoritariamente, não apenas pelos dispositivos 

de controle ou pela excessiva disciplina, mas igualmente pelo regime artístico. Acredito que 

sempre estivemos de acordo com tal ideia. Por extensão, gostaria de problematizar como esse 

                                                
 
302 Ver: Giorgio Agamben, Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 66-67: “A passagem do sagrado ao profano 
pode acontecer também por meio de um uso (ou melhor, de um reuso) totalmente incongruente do sagrado. Trata-
se do jogo. Sabe-se que as esferas do sagrado e do jogo estão estreitamente vinculadas. A maioria dos jogos que 
conhecemos deriva de antigas cerimônias sacras, de rituais e de práticas divinatórias que outrora pertenciam à esfera 
religiosa em sentindo amplo. Brincar de roda era originalmente um rito matrimonial; jogar com bola reproduz a 
luta dos deuses pela posse do sol; os jogos de azar derivam de práticas oraculares; o pião e o jogo de xadrez eram 
instrumentos de adivinhação. Ao analisar a relação entre jogo e rito, Émile Benveniste mostrou que o jogo não só 
provém da esfera do sagrado, mas também, de algum modo, representa a sua inversão. A potência do ato sagrado 
– escreve ele – reside na conjunção do mito que narra a história com o rito que a reproduz e a põe em cena. O jogo 
quebra essa unidade: como ludus, ou jogo de ação, faz desaparecer o mito e conserva o rito; como jocus, ou jogo de 
palavras, ele cancela o rito e deixa sobreviver o mito (...) Isso significa que o jogo libera e desvia a humanidade da 
esfera do sagrado, mas sem a abolir simplesmente. O uso a que o sagrado é devolvido é um uso especial que não 
coincide com o consumo utilitarista. Assim, a ‘profanação’ do jogo não tem nada a ver com a esfera religiosa. As 
crianças, que brincam com qualquer bugiganga que lhes caia na mão, transformam em brinquedo também o que 
pertence à esfera da economia, da guerra, do direito e das outras atividades que estamos acostumados a considerar 
sérias. Um automóvel, uma arma de fogo, um contrato jurídico transformam-se improvisadamente em 
brinquedos”.    
 
303 Adriana Fresquet, Cinema e educação: reflexões e experiências com professores e estudantes de educação 
básica, dentro e fora da escola, p. 100. 
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mesmo regime de identificação orienta os princípios analíticos com os quais são percebidos os 

os filmes feitos na escola e que, paradoxalmente, não são incluídos pelo mesmo circuito artístico 

que lhes fundamenta304. Quer dizer, por um lado, é nossa aproximação com certas formas de 

realização do cinema que legitimam os trabalhos que fazemos na escola. Por outro, o próprio 

campo do cinema nos mantém como que alijados das teorias, num nicho à parte.   

Voltemos então à nossa jovem protagonista Sarah. Na mesma escola onde absorve com 

maior ou menor êxito alguns dos ensinamentos transmitidos por seus professores, ela é iniciada 

no estudo das artes. Ou, se quisermos convocar os termos do pensamento de Arthur Danto, 

Sarah é introduzida ao mundo da arte305. Este mundo, para o filósofo e crítico de arte 

estadunidense, criou um regime interno de legitimação que filia obras e artistas a certos grupos, 

estilos, gêneros, convenções. Relacionar-se com o regime da arte, como quer Danto, exige do 

espectador o conhecimento das linhas que compõem tal mundo. Para conceber ou fruir 

esteticamente determinadas obras é necessário, então, tomar posse do saber histórico que dá 

legibilidade àquela obra, sendo a experiência contingenciada por um enorme espectro de 

conhecimentos que se ramificam no interior desse universo abarcado pelo nome arte. Quer 

dizer, arte é coisa especializada, demanda saber exclusivo e prévio reconhecimento do campo.  

Sarah, desde a mais tenra idade, se relaciona de forma não sistematizada e não 

hierárquica com os objetos da arte e entretenimento – a música empregada para acalmar seu 

sono, os filmes vistos coletivamente pela família, os quadros pendurados nas paredes, os livros 

nas estantes, a Galinha Pintadinha, os sons que faz com as mãos e os brinquedos-instrumentos. 

Agora, tudo isto que antes existia de algum modo sem nomeação, passará a ser categorizado em 

                                                
 
304 Ver: Ibid., p. 100-102: “O que adquire estatuto de verdade para nossas crianças e adolescentes? 
Fundamentalmente, aquilo que aparece na TV, o que ganha mais likes se postado no Facebook, ou aquilo que é mais 
seguido no Twitter, por exemplo. O que uma criança ou adolescente filma quase de modo ‘sagrado’ quando tem 
uma câmera na mão? Geralmente, algo que parece muito a alguns dos capítulos das novelas ou seriados para 
crianças e adolescentes de consumo diário. (Quase) inequivocamente. Isto é, frequentemente, as filmagens 
reproduzem retalhos da opacidade e da mesmice que nos traz cultura do consumo, produto da hegemonia do capital 
globalizado e legitimado das mídias. Vale esclarecer aqui que não partimos de uma crença ingênua desse cinema – 
que, visto a partir de algum outro ponto de vista, é também um espaço de glamour, regido pela lógica do capital, 
do perverso dos mecanismos de financiamento e distribuição, etc. – mas apostamos nas pontes que o cinema nos 
permite atravessar para olhar para outros tempos, outras culturas, ou para outros modos de estar aqui e agora, 
revelando algo do processo criativo que consegue esquivar ao sistema, que escapa. Definitivamente, é aquilo que 
sobrevive e perpetua algumas páginas da diferença. Algo, talvez, menos contaminado, que abre um espaço à 
(im)possibilidade de ‘pensar’, à falta de ‘silêncios’. Um certo cinema que, mais que dizer, nos faz pensar e nos 
sacode, ativando nosso próprio acervo de memórias e invenções”. 
  
305 Cf. Arthur Danto, “The Artworld” in: The Journal of Philosophy. v. 61, n. 19, p. 571, 1964. 
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função das formas expressivas, dos princípios de composição, dos materiais e suportes, dos 

períodos e escolas artísticas, nos troncos e ramificações do monumento-arte. Ainda nos termos 

de Danto, ao conhecer os traços singulares de um artista, Sarah passa a dispor de um repertório 

cada vez mais denso para se relacionar com os velhos e novos objetos que lhe interpelam306. 

Partamos então do pressuposto de que Sarah, essa pequena espectadora, ainda despossuída dos 

saberes que dotam esse regime das artes, passa a ser estimulada por suas professoras a observar 

que o cotidiano é entremeado por objetos que podem ser classificados em dois grandes 

agrupamentos, regidos por certo princípio de (a)funcionalidade: os objetos cuja utilidade torna-

se visível, mensurável, táctil; e os objetos desvinculados de uma ação imediata no mundo 

ordinário, mas que têm a capacidade de afeter seu espírito. No primeiro grupo estariam 

indicadas todas as coisas que Sarah vê sob sua lógica retiniana e toca, mecanicamente – o 

liquidificador que das frutas faz suco, o automóvel que a leva pra-lá-e-pra-cá, o chuveiro de 

onde a água sai sempre quente, o celular que lhe permite ver fotos e vídeos pelo toque dos dedos. 

Assim que ao segundo grupo pertenceriam todos os demais objetos – as coisas – que Sarah vê e 

distingue das demais, sem com elas estabelecer qualquer relação propriamente funcional. Por 

tudo isso, podemos imaginar que, ao adentrar uma galeria e encontrar a cama de Rauschenberg 

exposta, talvez sua vontade imediata fosse a de ali se deitar. Ou, ainda, que teria um irrefreado 

desejo de urinar no vaso invertido de Duchamp – revelando o desejo também pela 

funcionalização instantânea destas coisas-objetos que estão ali tão desprovidas de utilidade e, 

no limite, de sentido. Uma professora das mais perspicazes rapidamente poderia restaurar o 

valor das obras em questão, alertando para o modo como o urinol é posicionado invertido ou 

enfatizando um olhar sobre as tintas que escorrem e evidenciam na fatura o gesto de sua 

produção, junto à cama pendurada. Quer dizer, a professora poderia recompor à cama e ao 

mictório seu estatuto de arte outrora roubado, segundo o juízo crítico do campo específico ao 

qual esta obra corresponde. 

                                                
 
306 Cf. ibid., p. 580 e 581. A singularidade do pensamento de Danto está no sentido que o autor põe a cargo das 
teorias constitutivas da arte – e não às críticas propostas pelas teorias estéticas e à sensibilidade – a determinação e 
o estabelecimento do próprio campo da arte autonomizado. Mais do que atuar no reconhecimento das obras através 
de critérios de valor, o mundo da arte seria então a condição mesma de possibilidade para a existência da arte 
enquanto tal. Um princípio perceptivo que se tornou particularmente imprescindível no momento em que objetos 
do mundo ordinário passaram a habitar indistintamente o espaço de galerias e museus. No âmbito dessa lógica, o 
espectador deve não apenas identificar e diferenciar as características intrínsecas aos objetos – formas, volumes, 
texturas, cores, materiais –, de algum modo, insuficientes para seu ajustamento ao mundo da arte, se tomadas 
isoladamente; como também compreender as teorias distintivas que lhes fornecem as competências para percebê-
los (os objetos) em sua integralidade, incluindo-os no circuito do consumo e difusão do mundo da arte. 
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Mas, embora Sarah desconheça por completo Danto ou o alto modernismo de Nova 

York (além de declarar ódio aos museus de arte), a escola já tratou de apresentar-lhe a cisão 

entre os objetos aptos a realizar coisas e aqueles cuja existência é geradora de algum tipo de 

estado de suspensão, sob o crivo de uma semântica da linguagem da expressão artística307. Ou 

seja, existem determinados objetos no mundo, aqueles legitimados pelo regime artístico, capazes 

de despertar-nos para outros estados sensoriais. A apreensão semântica, por sua vez, amplificaria 

nossas capacidades de ser afetado por isso o que as obras contêm quase como uma essência 

visível a equipamentos cognitivos desenvolvidos, preparados.   

Munida pelo repertório recém-adquirido na escola, onde foi introduzida às primeiras 

noções do que são as “Belas Artes”, diante do estranho arranhador para gatos que encontra 

alojado num canto qualquer da minha casa, em Niterói, sem pestanejar, Sarah diz: "Posso 

colocar aquela obra de arte em outro lugar?". Sem entender do que se trata, questino: “Obra de 

arte?”, sem recordar-me de haver adquirido qualquer coisa que pudesse ser identificada como 

tal recentemente. “Sim, a obra de arte que você tem na sala, posso tirar dali para brincar?”. 

Encontro na sala então o arranhador para gatos com seu bizarro formato, aparentemente 

imprestável, feito com fios de cisal enovelados como um grande cilindro, com uma bolinha 

pendurada na ponta de um arame que balança na medida que minha gata com ele interage. 

Diante do inominável e daquilo que parece não conter sentido algum, Sarah, completamente 

inserida nos códigos próprios à leitura das obras de arte, como quer Danto, reage. O mundo da 

arte permite que aquilo que Sarah vê, desprovido de função, rigorosamente posicionado numa 

região qualquer do cômodo, de estranha aparência – no limite, sem sentido – só possa pertencer 

ao domínio mais do que extravagante da arte.  
 

[e] 

 

Voltemos então à Hipótese-Cinema. Bergala nos dá inúmeros exemplos de como seu 

pensamento sobre o cinema e a educação se identificam com uma perspectiva explicitamente 

regida pelo mundo do cinema308 e, por que não dizer, pela própria cinefilia da qual foi dos mais 

                                                
307 Cf. Idem. 
 
308 Alain Bergala, A hipótese-cinema, p. 46-47: “Oencontro de outros filmes e sua frequentação permanente hoje 
é a melhor resposta ao poder de fogo do cinema pipoca. Existe um grande risco de sermos mal compreendidos 
quando falamos do cinema como arte. É melhor ser mais preciso para evitar todo mal-entendido. Evidentemente, 
não estou falando de todo esse cinema que quer parecer artístico, exibindo ‘efeitos de arte’, do gênero cenário 
luxuoso, planos e luzes para ostentar riqueza. A arte no cinema não é ornamento, nem exagero, nem academicismo 
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importantes militantes na França, em seu longo trabalho nos Cahiers du Cinéma. Não há dúvidas 

de que para ele há certos filmes, assim como realizadoras e realizadores, capazes de produzir 

determinadas imagens que apreenderiam competências específicas para engajar os espectadores 

por meio de experiências singulares, arrastando-os para estados de suspensão próprios ao 

sensível. Não convém retomarmos o debate distintivo entre baixa e alta cultura, tampouco 

afirmar quanto a uma possível planificação dos filmes como semelhantes, renunciando 

absolutamente a todo e qualquer trabalho da crítica. Contudo, o que se torna evidente é o modo 

como a hipótese-cinema de Bergala contingencia a experiência do sensível a partir do contato 

com essas obras capazes de despertar forças de afetação que levam ao estranhamento de si. Só 

há verdadeiros processos de alteridade com o cinema nesse quadro, é o que parece dizer. Bergala 

não é presunçoso, de forma alguma, sabe que as crianças são os “espectadores mais 

intransigentes” que existem e que nenhuma forma de intimidação cultural as fará renunciar aos 

seus prazeres pessoais e seus mundos fabulatórios particulares, mesmo que estejam associados 

ao perigoso “audiovisual”, que Bergala critica sem dó, no qual só se veem “programas 

asquerosos”, jogos e futilidades. Porém, ele insistirá que a escola deve, furtando-se ao cinema 

linguageiro e à transmissão das mensagens por meio dos filmes, como bom formalista que 

também é, falar dos filmes como patrimônios da arte e da cultura309. Buscar os filmes que fazem 

queimar, que atuam lentamente na consciência gerando marcas indeléveis nos sujeitos, fugindo 

à rápida assimilação. Contrariando um pouco a crença de Bergala, lembramos de uma afirmação 

de John Dewey, para quem “temos de chegar à teoria da arte por meio de um desvio”310 – e não 

das obras, que só seriam os traços mais exteriores de uma forma moderna que se esforçou 

enormemente na invenção de um sistema taxonômico capaz de apartar as experiências artísticas 

do seio da vida comum. 

                                                
exibicionista, nem intimidação cultural. Esse tipo de atitude é, inclusive, o que existe de mais prejudicial como arte 
verdadeira e específica. A grande arte no cinema é o oposto do cinema que exibe mais-valia artística. É a secura de 
Rossellini ou de Bresson. É o rigor implacável e econômico de um Hitchcock e de um Lang. É a limpidez de 
Howard Hawks, a exatidão nua dos filmes de Kiarostami. É a vida que transborda de cada plano de Renoir ou 
Fellini. Ela se dá a cada vez que a emoção e o pensamento nascem de uma forma, de um ritmo, que não poderia 
existir senão através do cinema”.  
 
309 Alain Bergala, A hipótese-cinema, p. 46: “Se for possível conseguir, com filmes de indiscutível valor artístico 
(sim, isso existe!), reconstituir algo que se pareça com um gosto, ter-se-á feito mais para resistir aos filmes ruins ou 
aos filmes perigosos do que tentando, primeiro, fornecer apressadamente algumas ferramentas parciais de crítica 
defensiva”. 
 
310 John Dewey, Arte como experiência: últimos escritos, 1925-1953. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 60. 
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Eis a armadilha. Se, por um lado, o regime distintitivo da arte autonomiza o campo, por 

outro ele faz a sensibilidade de refém, estabelecendo parâmetros rígidos e hierárquicos que 

orientam a recepção das obras, persistindo nos paradoxos de uma cultura popular e outra elitista, 

além de fomentar os círculos de produção, consumo e crítica, nas chaves próprias ao 

ocidentalismo que não nos larga. Nada parece mais distante do que temos imaginado à medida 

que seguimos uma pista plantada por Rancière (que em seu turno seguiu as pistas de Schiller...), 

compreendendo que o regime estético da arte não autonomiza a obra em si, tampouco o campo 

ou a ideia de artista, meramente. Se ela estrutura o modo como as formas de arte são percebidas, 

o seu alcance ultrapassa em muito as fronteiras da arte, e ele não será determinador das eventuais 

relações traçadas com a obra, nos e pelos espectadores311.  

Ora, parece que agora estamos nos aproximando efetivamente de algo que pode dar 

consistência à nossa crítica ao modo como os filmes na escola têm sido largamente 

compreendidos em relação aos estudos do cinema. E, de maneira intrigante, é o mundo do cinema 

(operando de modo análogo ao artworld de Danto) que melhor produz as linhas definidoras que 

permitem a certas obras adquirir estatuto digno de teoria, enquanto outras ficam relegadas à 

condição de objetos quaisquer. É nesse sentido, inclusive, que já te disse algumas vezes minha 

reticência em torno de uma presença incontestável do cinema na escola. Mas, 

contraditoriamente, nosso interesse aqui não é expandir o campo insistindo que esses objetos – 

filmes feitos na escola – demandam a criação de um ramo para que possam também garantir 

seu espaço no tronco do Cinema, mas sugerir que se trata de pensar a experiência estética para 

além do que a própria sociedade moderna criou e vem concebendo enquanto algo próprio ao 

domínio das artes. Nesse caso, há um eco num clamor que Dewey fez, nos anos 1950: “o de 

recuperar a continuidade da experiência estética com os processos normais do viver”312. Mas, 

nossa intuição ganhou ainda mais densidade com uma pista plantada por César Guimarães 

recentemente (que em seu turno seguiu as pistas de Rosângela Pereira de Tugny, Isael Maxacali 

e Suely Maxacali, Martin Seel, Emanuele Coccia...). 

                                                
 
311 Gilles Deleuze, Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 267-268: “A estética sofre de uma dualidade 
dilacerante. Designa de um lado a teoria da sensibilidade como forma da experiência possível; de outro, a teoria da 
arte como reflexão da experiência real. Para que os dois se juntem é preciso que as próprias condições da experiência 
em geral se tornem condições da experiência real; a obra de arte, de seu lado, aparece então realmente como 
experimentação”. 
 
312 John Dewey, Arte como experiência, p. 70. 
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Guimarães comenta como um conjunto de imagens indígenas produzidas pelos 

Tikmũ’ũn (autodenominação do povo Maxacali) oferece um tipo de experiência sensível aos 

espectadores não indígenas que desafiaria os padrões de que dispomos para caracterizar o 

fenômeno estético313. Para o autor, não se trata de considerar se os objetos de culturas distintas 

da nossa seriam capazes de propiciar uma reação estética, como o proposto por Arthur Danto. 

Em vez disso, argumenta que precisamos “compreender as conexões outras (para além do 

âmbito institucional da arte), acionada por fenômenos cujas formas expressivas se impõem de 

tal modo que extravasam a atitude de apreciação dos elementos sensíveis por parte de um 

sujeito”314. Muito embora o escopo e atenção de Guimarães se dê em torno da especificidade 

com a qual certos fenômenos do mundo ameríndio aparecem para nós desvencilhando-nos da 

ontologia da imagem ocidental, nos parecia claro que havia algo de singular nesse olhar que 

poderia ser deslocado para a experiência com as crianças. Isto porque, de uma forma mais 

abrangente, o que está sendo tensionado é a própria perspectiva mono-epistêmica eurocêntrica, 

à medida que sua tradição filosófica cunhou as bases para definir a imagem atrelada ao 

imperativo das aparências e, portanto, designada em função do reino da representação. 

Rosângela de Tugny nos conta que, para os Tikmũ’ũn, não há qualquer lógica que oriente a 

distinção entre dimensões separadas e excludentes para as coisas materiais e imateriais, essências 

e aparências, verdadeiras e falsas. Tudo, portanto, que herdamos da ciência régia positivista, na 

trajetória que remonta à Platão, simplesmente não opera no interior daquela cosmociência, 

como a própria noção de imagem: “A expressão que eles [os povos Tikmũ’ũn] utilizam para 

‘parecer com’, ‘assemelhar-se a’ é sempre a mesma para ‘transformar-se em”315. Seria possível 

dizer que, para uma criança e seu modo de ocupação dos tempos e espaços, há qualquer distinção 

entre o mundo das aparências e aquilo que ela inventa em seus jogos no quintal? É neste sentido, 

creio, que existe algo que possamos trabalhar num plano de equivalência com o que fazem as 

crianças, à medida que, ainda não aparelhadas pelos predicados ontológicos e as noções estéticas 

                                                
 
313 César Guimarães, “A estética que vem” in: 26o Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação (COMPÓS) – Faculdade Caspero Líbero, São Paulo - SP. São Paulo: Compós, 
2017. 
 
314 Ibid., p. 19.   
 
315 Rosângela Pereira de Tugny, Escuta e poder na estética Tikmũ’ũn Maxakali. Rio de Janeiro: Museu do Índio-
FUNAI, 2011, p. 89. 
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que fundam a subjetividade contemporânea316, estão a todo tempo torcendo a razão realizando 

seus devires e recompondo novos mundos sensíveis.  

Guattari e Deleuze nos lembram: o devir, verbo não conjugado, no infinitivo, não sugere 

imitar algo ou alguém, tampouco uma identificação – “nem a imitação de um sujeito, nem a 

proporcionalidade de uma forma”317. O devir é, a partir do corpo que se tem, entrar em relações 

de movimento, de intensidades, “às mais próximas daquilo que estamos em vias de nos 

tornarmos, e através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é o processo do 

desejo”318. Assim, se dizemos que a arte pode gerar um devir-criança, mesmo nos adultos, isso 

não sugere entrar num estágio regressivo no qual os adultos se tornariam crianças ou emulariam 

características próprias à infância, enquanto uma fase do cronos. Sendo os devires essas 

“involuções criadoras”, eles dizem respeito às zonas de vizinhança, às alianças que se forjam 

quando são disparadas as forças que instauram processos de diferenciação. Walter Kohan coloca 

algo interessante nesse sentido: se na macropolítica, o possível é anterior ao real e dá um sentido 

prático à política, enquanto um modo de ação, um programa educativo, um projeto nacional, 

um currículo escolar, por exemplo, a infância, por sua vez, é pensada como “pura possibilidade” 

e fornece as chaves de criação para uma utopia pedagógica baseando-se em suas formas das mais 

puras. Na perspectiva micropolítica, por outro lado, o possível é o produto da ação. Sendo assim, 

uma micropolítica não parte da infância conceituando a educação enquanto transformação do 

infantil, mas ela é justo o que irá gerar novas potências infantis, novos devires-criança319. As 

crianças não dançam sem com isso serem dançarinas? Quer dizer, seus corpos enlaçam o ar e 

recortam ritmos para além dos gestos funcionalizáveis da vida – vestir-se, dirigir os talheres à 

boca, limpar-se no banheiro. Sem pretensão de ser dançarina, no entanto, ao dançar, a criança 

inventa para si um devir-balé. César Guimarães (seguindo as pistas de Marie-José Mondzain...) 

põe que a imagem cria conosco um espaço intersticial, um lugar do encontro comum, “no qual 

o espectador é deslocado de uma posição subjetivista, monádica, assentada em sua experiência 

                                                
 
316 Walter Omar Kohan, Infância, estrangeiridade e ignorância: ensaios de filosofia e educação. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007, p. 71: “As questões políticas derivam, em parte, das ontológicas e, a uma só vez, as alimentam: 
sob os efeitos da forma Homem, no mundo concêntrico da escola, nos ideais unificantes do bom pastor pedagógico, 
opera toda uma mutilação das forças que poderiam estar a serviço da criação de outros mundos”. 
 
317 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 4. São Paulo: Ed. 34, 2012, p. 67. 
 
318 Ibid., 334. 
 
319  Walter Omar Kohan, Infância, estrangeiridade e ignorância, p. 68. 
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interna, para uma situação intersubjetiva, reconhecido pelo olhar do outro”320. Trata-se, 

portanto, de entrar em fase com a imagem, com a câmera, e com eles produzir um devir-criança 

que nos reposiciona em relação ao outro que por nós é abrigado.  

Bem, a esta altura me parece estar ficando mais claro o ponto onde quero chegar, e o 

modo como me endereço ao mundo cinema. Pois, subjugadas pelos imperativos do cinema e da 

crítica, a produção das imagens vem sendo, hegemonicamente, submetidas a um olhar que as 

enxerga buscando encontrar ali resquícios ou indícios do que o próprio regime cinematográfico 

caracteriza como “bom”. Esse embate não é novo entre nós também, mas sua atualidade é 

gritante. Em 2015, num dos textos que escrevemos para o catálogo da 10ª CINEOP, 

afirmávamos: “as práticas entre o cinema e educação vêm esgarçando as fronteiras entre o que 

são as imagens e o que elas podem vir a ser”321. Mais adiante, insistíamos: “Sem as convenções 

dos gêneros, sem as imposições industriais, sem as normas de um certo fazer cinema, e também 

à revelia muitas vezes de uma certa disciplina escolar, as imagens produzidas por esses jovens 

explodem em sua multiplicidade”, para então explicitarmos que se trata de um retorno “à gênese 

do cinema, ou ainda mais passado, um retorno ao próprio olhar, redescoberto a cada fragmento 

de som filmado, a cada fragmento de imagem ouvida”322. Ora, quando dizemos que certas 

imagens estão tensionando mesmo os possíveis, não dizemos com isso que há algo nelas que 

escapa às linhas normatizadoras da arte, seus códigos e ferramentas, em direção aos devires, às 

linhas que escapam às segmentarizações?  

É evidente que o deslocamento da questão passa por uma reinterpretação da própria 

noção de obra e de um reposicionamento do conceito de processo, o que não significa que 

tenhamos que abandonar a experiência com os filmes, pelo contrário. Em nosso livro Cinema 

de Brincar, Cezar Migliorin e eu, já afetados pelos comentários e a reinvidicação de uma 

reinterpretação da experiência estética por César Guimarães, argumentávamos sobre como os 

filmes na escola ensejariam a manutenção do paradoxo próprio ao mal-estar causado pela 

estética: “um filme na escola passa de um objeto ordinário – como um problema de matemática 

                                                
 
320  César Guimarães, A estética que vem, p. 7. 
 
321 Adriana Fresquet e Isaac Pipano, “Jogos de filmar, jogos para filmar: fragmentos do que o cinema faz na escola 
e o que a escola faz com o cinema” in: Raquel Hallak D'Angelo e Fernanda Hallak D'Angelo (Orgs.), Catálogo 
CINEOP - 10a. Mostra de Cinema de Ouro Preto. Belo Horizonte: Universo Produção, 2015, p. 205. 
 
322 Idem. 
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ou uma corrida no pátio – a um objeto de arte sem precisar de marcas de distinção”323. Buscar 

essa indistinção, portanto, nos parecia ser uma das possíveis chaves não-prescritivas para pensar 

políticas do cinema na escola que pudessem não ser utilizadas como programas, mas processos 

propriamente abertos à vida, sem recursos ao Cinema.  

No limite, a pedagogia da alteridade de Bergala está contingenciada por uma total crença 

nos efeitos ilusórios da imagem sob os imperativos da representação324. Foi nesse sentido que 

encontramos também Fernand Deligny e a radical perspectiva de um cinema que, no limite, 

prescinde dos filmes como os concebemos, para imaginar as imagens como traços - e nem mil 

traços formarão um só plano narrativo.  
 

[e] 

 

No Abecedário filmado com Alain Bergala325, há um verbete que me chama a atenção, 

o qual reproduzo integralmente, logo abaixo. Trata-se da letra “C”, para a qual Bergala escolhe 

a palavra “Coletivo”, termo caro para nós que trabalhamos com o cinema na escola. Com 

frequência, repetimos a ideia de que o cinema, enquanto arte coletiva, teria um espaço 

privilegiado em certas dinâmicas escolares, pela sua instantânea capacidade de mobilizar muita 

gente em torno de uma mesma atividade. Evidentemente, não desconsiderávamos o fato de 

muita gente também filmar sem equipe alguma, na solidão de seu quarto ou numa multidão em 

chamas. De toda forma, a coletividade do cinema parecia-nos algo a ser enfatizado. A definição 

de Bergala, contrariamente a essa crença numa potência coletiva do cinema, me inquieta: 

  

                                                
323 Ver: Cezar Migliorin e Isaac Pipano, “Para uma crítica dos filmes feitos na escola” in: Cinema de brincar. Belo 
Horizonte: Relicário, 2019, p. 61. 
 
324 Alain Bergala, A hipótese-cinema, p. 132: “Nas crianças, a crença na realidade da realidade filmada é ainda 
mais tenas que no adulto, e todos que um dia se dedicaram a analisar uma cena junto a crianças pequenas sentiram 
a dificuldade de convencê-las (o que é evidentemente anti-natural com relação ao prazer de espectador ao qual elas 
são ferozmente apegadas) de que se trata simples,emte de representação, de cortes em planos, de eleição de pontos-
de-vista”. 
 
325 Alain Bergala, “Coletivo” in: Adriana Fresquet e Clarissa Nanchery, Abecedário de cinema com Alain Bergala. 
Rio de Janeiro: LECAV, 2012. 
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C o l e t i v o .  Há uma ide ia  que  co rre  por  a í ,  uma  ide ia  abso lut ament e  
fa ls a ,  que di z  que o c inema  se r i a  uma ar t e co let iva .  I s to é ,  conf unde-
se, em gera l ,  o  fato de que , pa ra se fa zer  um f i lme , é pr ec iso uma  
equipe com mu itas  pessoas , como se a cr iação não fosse de uma  
ún ica pessoa . Mas uma c r i ação co let iva?  É ev identemente louco ,  
is to  é ,  no c inema , há muit as pessoas que  t raba lham no f i lme , mas  
apenas uma tem o f i lme  na cabeça . Há apenas uma que,  quando e la  
faz  um plano, s abe como est e p lano depo is  va i  vo l t ar  no f i lme . É o  
que e la pr ocura .  I s to que r  d ize r  que a organização de uma f i lmagem 
prof iss ional ,  na rea l i dade , é  como  um exe rc íc io muit o r í g ido . Tem 
aque le que dá as o rdens , que ref le t e ,  que tem o f i lme na cabeça ,  
que é o d ir eto r .  E em segu ida, a s  pessoas que est ão a se rv i ço do  
f i lme . Mas é o oposto de uma c r i ação co let iv a .  Em uma cr iação  
co let iva ,  cada um t raz  escolhas e cr iação em um sent ido ma is  for t e .  
Há, ev identemente , uma par te de cr iação, o câmera, o i l uminado r ,  
e l es  par t ic ipam da c r i ação . Por ém , na rea l i dade , no  ato de cr iação ,  
apenas uma pessoa tem o  f i lme na  cabeça :  o  d ir etor .  N inguém a lém 
de le ,  no set ,  s abe exatamente qual o f i lme está  na cabeça do  
rea l izador .  I s to t r az  mu itos  prob lemas em s it uações pedagóg icas .  
Essa  ques tão  do c inema que ser ia ,  s upost ament e ,  uma ar te  co let iv a ,  
t raz  mu itos p roblemas,  quando se  faz c inema , em cont exto esco lar .  
Quando cr i anças e ado lescentes f azem um f i lme. . .  P orque, s e  
ninguém t oma as decisões , s e ninguém t em as esco lhas na cabeça ,  
não  é  um f i lme .  Para que s eja um f i lme , é prec iso que a lguém, ao  
menos par a cada p lano , faça as esco lhas .  Uma pessoa fa rá isso .  A s  
esco lhas não podem ser  co let ivas .  S enão , faz -se um f i lme banal ,  
senão faz -se um f i lme med iano . Se as esco lhas s ão fe i ta s  
int e i ramente por  um grupo . Um g rupo não pode ter  i de ias  um pouco  
for tes ,  um pouco pessoa is .  En tão , é mu ito d i f íc i l  na esco la .  A  me lho r  
so lução é conf iar ,  em um det erminado momento ,  todas as esco lhas  
a um aluno.  Mas par a um p lano , uma cena.  Depo is ,  será  out ro  a luno  
e depois  out r o a luno.  No  entanto ,  é mu ito  impor t ante que em um 
det erm inado momento , mesmo em um f i lme rest r i to  ao mesmo  
esco lar ,  a lguém dec ida as esco lhas .  
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A câmera escorre da mão de um menino de cinco anos e passa para outro. A Terra se 

move meio centímetro, blocos de nuvens passam, o feijão cozinha na pressão. Vem outra mão 

negra e toma a câmera. Filma mais um pouco – outro movimento da Terra, uma árvore morre, 

duas placas tectônicas, de densidades distintas, friccionam o solo no Pacífico, os peixes tremem. 

A terra mira a câmera, os animais flertam com a objetiva sem vê-la, a objetiva também não os 

vê, as câmeras de vigilância nos veem. No rio, todos se encharcam com a água, encharcam 

também a câmera que se enlameia, câmera-paca não funciona mais. Quando vejo o filme pronto, 

numa sala escura, dias depois, não consigo suportar que a primeira pergunta a ser feita seja: 

quem o fez? Foi você quem fez? De quem são as imagens? Dos estudantes, das professoras que 

intervêm, da Sony e dos chineses que a fabricam, de quem montou mais, do Adobe Premiere, da 

dívida histórica com os Irmãos Lumière326? Pergunto-me: diante dos milhares de filmes feitos 

na escola os quais já assistimos, cujas “autoras” e “autores” muitas vezes jamais ouviremos falar 

– por que considerá-los sob o estigma da “banalidade” simplesmente por não terem sido 

desencadeados pela mente exclusiva de um único indivíduo? “As escolhas não podem ser 

coletivas”. Inquieto-me outra vez. Não podem? Ou, arrisco, as escolhas só não podem ser 

coletivas segundo um regime cinematográfico que privilegia cineastas em detrimento dos 

processos que levam, também, à feitura de filmes? O que nem sempre acontece, vale lembrar. 

Não são “as pessoas que estão a serviço do filme”, mas o filme que entra em fase com as pessoas, 

a máquina-cinema acoplada aos corpos afetando e sendo afetados pelo real.  

Meu desconforto tem sua raiz num ponto onde a crítica a Bergala fica cada vez mais 

clara327: Bergala não cria uma hipótese-cinema para o cinema e a educação, ele elabora um 

                                                
326 Ver: Alain Bergala, A hipótese-cinema, p. 93-95: “A rotatividade cada vez mais acelerada dos ‘filmes-que-é-
preciso-ter-visto’ é acompanhada pelo velamento de toda origem e de todo laço com a história do cinema de que 
todo filme, independentemente de sua vontade, é devedor. Alguns blockbusters, remakes de filmes mais antigos, 
conseguem apagar essa origem, ocultando-a totalmente, como se não pudessem dever nada aos seus predecessores”. 
Voltar à gênese do cinema, fazer menção ao cânone, pedir benção à tradição, ao primeiro plano dos Irmãos 
Lumière, deveria ser questionar também que eles eram os donos da fábrica e que as trabalhadoras e trabalhadores 
ali presentes repetiram seus movimentos por serem os empregados recebendo as ordens dos patrões. Parafraseando 
do avesso a frase do crítico Serge Daney: “Não sou grato ao cinema por isso”. 
 
327 A autocrítica precisa ser explicitada, seguramente: uma parte grande do que empreendemos no Inventar com a 
Diferença teve sua base n’A Hipótese-Cinema, especialmente o emprego de sequências em vez de filmes inteiros 
para análises e até mesmo a noção de jogo que foi tomada por nós no âmbito dos dispositivos. O livro de Cezar 
Migliorin, Inevitavelmente cinema, não oculta nenhuma dessas influências. Portanto, a crítica aqui realizada se 
dirige igualmente aos trabalhos que fizemos. Não obstante, de modo reverso, aos nos depararmos com os filmes, 
passamos a entrever elementos que escapavam às nossas impressões iniciais. As teorias de Bergala, as quais nos 
foram absolutamente importantes para a criação do projeto, tornaram-se problemáticas à medida que os filmes 
feitos nas escolas estavam aquém ou além do que elas imaginavam enquanto objeto fílmico. Foram os filmes que 
nos concederam as pistas realçando as falhas dos argumentos manuseados. 
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pensamento sobre o cinema de ficção artístico-industrial e seu emprego na escola, com tudo 

aquilo que carrega consigo – roteiro, figurino, cenário, eletricistas, maquiagens, assim como seu 

sistema canônico-cinefílico, sua estrutura industrial-hierárquica, seu regime de representação. 

Estas coisas não estão separadas. Ele tem razão; nessa estrutura hierárquica, do mundo proto-

cinematográfico introduzido na escola tal e qual, não há espaço para um filme que saia de muitos 

pares de mãos, bocas, dedos, plantas, tijolos, pedras, sóis, nuvens, silêncios. No âmbito do 

cinema ficcional, a cena hermeticamente fechada se aparta do mundo para criar seu próprio 

espaço, seu delírio heterotópico, onde todos terão seu protagonismo, individualmente, seu 

momento pessoal e singular de valorização. Ele também está certo quando diz que isso causa 

muitos problemas pedagógicos, e sua afirmação é explícita: “no ato da criação, só uma pessoa 

tem o filme na cabeça: o diretor”. Precisamos, então, explicitar também que nossa disputa se dá 

nesses termos, na própria ideia do que o cinema é e do que ele pode vir a ser. E, sobretudo, vir 

a ser como devir, no sentido em que qualquer fuga em direção a outras formas prescritivas, 

mesmos as mais melhoradas e libertadoras, nos levarão igualmente à invenção de métodos 

concentracionários, suprimindo os movimentos aberrantes, tornando a dimensão sensível refém 

da polícia, nos termos de Rancière.  

Bergala considera que para haver um sentido coletivo no ato da criação, tal sentido deve 

ser dado pela redistribuição, ainda que mínima, do que chama de “cartas excessivamente 

marcadas”: bons e maus alunos, fracos e fortes, explorados e exploradores, os “herdeiros” e os 

apátridas. Ele enfatiza que a redistribuição de tais cartas não deve ser escamoteada pela idêntica 

reprodução dos papéis já previamente instalados na turma, o que sabemos não ser tarefa das 

mais fáceis, mesmo com todo o esforço das professoras e dos dispositivos pedagógicos mais 

inventivos. Nesse sentido, não haveria como estarmos mais de acordo com o que propõe 

Bergala: a função de tais processos artísticos, como vimos, é o de instalar condições de 

possibilidade para a realização plena dos devires, a criação de zonas de avizinhamento com o 

outro em mim e que a mim escapa, é toda uma crise no sistema de valoração perpetuado e seus 

mecanismos de distribuição de identidade planificadas. De modo que, se há um interesse pelo 

cinema na escola, aí ele está: instaurar cenas que desmontam as hierarquias e segregações já 

instaladas na sala de aula, desenvolvendo nas crianças novas qualidades até então privadas328. A 

citação a seguir, entretanto, explicita nosso ponto de cisão: 

 

                                                
328 Cf. Alain Bergala, A hipótese-cinema, p. 201-205. 
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Mu i to  se  exa l tou ,  em pedagog ia ,  as v i r tudes da  c r i ação 
c inematográ f ica  como c r iação  co le t iva .  Cons ide ra -se  que  
tudo  es tá  bem – no  me lho r  dos  mundos  pedagóg icos 
possí ve is  –  quando  cada  a luno  encon tra  seu  luga r  no  
suposto  “co le t ivo ”  da  f i lmagem,  cu ja s v i r tudes  de  
soc ia l i zação  são  conside radas imed ia tas e  q uase  
au tomát ica s.  Es te  é  u m ve lho  m i to .  É  p rec i so  d ize r  que  
uma ve rdade i ra  equ ipe  de  c inema não  tem nada  de  uma 
doce  u top ia  ana rqu is ta  e m que  cada  um encon tr a r ia 
ha rmon iosamente  seu  luga r  segundo  sua  compe tênc ia  e  
seu  ape t i te  de  c r iação .  Ao  con trá r io ,  é  u ma con f igu ração 
fundada  an tes de  tudo  na  e f icác ia  e  na  p rodu t iv idade ,  
con f igu ração  de  t ipo  mi l i ta r ,  u l t r a  h ie ra rqu izada ,  em que  
cada  che fe  de  seção  ( imagem,  so m,  cená r io ,  e tc . )  é  
responsáve l  po r  seus ho mens e  pe la  qua l idade  de  seu  
traba lho .  O  famoso  d iá logo  de  c r iação ,  na  ve rdade ,  
f r equen temente  se  l im i ta  a  um d iá logo  en tre  “gene r a is” :  
essenc ia lmen te  o  d i re to r ,  o  d i re to r  de  fo tog ra f ia  e  os 
a to res .  Um maqu in i sta  ou  um e le tr ic i s ta  ra ramente  dão  
sua  op in ião  a r t í s t ica  sob re  o  f i lme  ou o  p lano ,  e  é  ra ro  que  
esta  lhes  se ja  ped ida .  A  c r iação  c inematográ f ica  
p ro f is s iona l  padrão  não  te m nada  de  co le t i vo ,  embora 
necessi te  de  um traba lho  de  equ ipe  o  ma i s ha rmon ioso  
possí ve l .  
 
As  f i lmagens  pseudoco le t i vas  da  e sco la  f requen temente  
rep roduzem –  imi tando ,  sem sabe r ,  o  mode lo  do  
“ve rdade i ro ”  se t  –  h ie ra rqu ias que  não  são  p ro f i ss iona is ,  
mas  de te rm inações insc r i tas  na  tu rma  como  m ic rocosmo  
do  g rupo  soc ia l :  a  men ina  ma i s bon i ta  se rá  na tu ra lmente  
a tr iz  ou  en trev is tado ra ,  o  l íde r  se rá  o  d i re to r ,  a  a luna  
t ímida  e  concen trada  se rá  con t inu ís ta ,  o  ga ro to  
desembaraçado  se  enca r rega rá  da  câmera ,  e tc .  A  
passagem ao  a to  de  f i lmagem só  tem sen t ido  
(ve rdade i ramente  educa t ivo )  se  mod i f ica  esses  esquemas  
insc r i tos desde  o  pá t io  da  esco la ,  como nos mostra  
mag is tra lmen te  o  f i lme  de  C la i re  S imon ,  Réc réa t ion .  Que  
expe r iênc ia  de  c r iação  te rá  o  a luno  que ,  hab i tuado  a  se  
expo r  o  mín imo  po ss íve l  de v ido  a  f racassos  v iv ido s  em 
au la ,  esco lhe r  a  função  ma i s “ocu l ta ”  e  ma i s suba l te rna ,  
em que  e le  es ta rá  menos “em ev idênc ia ”?  Po i s ,  me smo na  
esco la ,  nem todo  mundo  tem a  mesma  co ta  de  c r iação  na  
d iv i são  de  traba lho  de  uma  equ ipe  de  c inema  –  longe  d is so  
–  e  man te r  essa  i lusão  se rve  apenas  pa ra  rep roduzi r  
ingenuamente  essa  d i v i são  de  traba lho .      
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Ora, qual o sentido afinal em reproduzir na escola uma configuração cuja divisão de 

trabalho se baseia num modelo “de tipo militar”? Qual o interesse, portanto, na “criação 

cinematográfica profissional padrão” se ela não tem “nada de coletivo”? Restaria um só motivo 

para restituir na escola um tipo de experiência que se baseia num ambiente entre chefes e 

generais? A proposição de Bergala – a troca de posições, para que os menos “fortes” possam 

ocupar cargos e postos de superioridade, para então desenvolverem suas competências 

individuais – dita assim, soa como um escândalo. Apesar de enxergar a hierarquia no mundo 

cinema, Bergala é incapaz de denunciá-la compreendendo que o enfrentamento precisa se dar 

também em relação à própria estrutura que modela esse regime artístico, sua disposição vertical. 

O cinema na escola não deve, e aqui assumimos politicamente a excepcionalidade de seu uso 

prescritivo mesmo, instaurar como prática pedagógica um sistema que, desde suas bases, 

concebemos como condenado, uma vez que se orienta em completo programa de coalisão com 

o próprio mundo capitalista. Não se trata de inverter posições, dando aos mais frágeis a 

oportunidade para ocupar o lugar dos opressores, de forma alguma. Paulo Freire já foi bastante 

eficiente em denunciar que o reposicionamento dos lados não levará a nenhum projeto 

emancipador. Bergala se questiona: “Que experiência de criação terá o aluno que, habituado a 

se expor o mínimo possível devido a fracassos vividos em aula, escolher a função mais ‘oculta’ e 

mais subalterna, em que ele estará menos ‘em evidência’?”. Quer dizer, o ato de criação leva em 

consideração apenas uma nova reordenação do tecido sensível sem produzir nenhuma centelha 

de distensão no edifício cinematográfico? Parece mais do nunca cabível aqui a crítica que 

Maurizio Lazzarato faz às teorias que levam em conta apenas a “sujeição social”, negligenciando 

por completo a servidão maquínica329. Bergala é capaz de dissociar a experiência da alteridade 

de suas consequências econômicas e sociais, dos fluxos capitalísticos, tornando o cinema 

intocável como uma arte que, embora hierarquizadora, embora uma máquina subjetivante, 

embora disciplinar e militar, tem garantido seu álibe por abrir as portas da nossa percepção.    

                                                
329 Ver: Maurizio Lazzarato, Signos, máquinas, subjetividades. São Paulo: Edições Sesc São Paulo: n-1 edições, 
2014, p. 37: “Teorias que apenas levam em conta a ‘sujeição social’, negligenciando totalmente a servidão maquínica 
(Rancière e Badiou, por exemplo), acabam por distorcer tanto o capitalismo, que passa a ser duvidoso que possam 
explicar os processos de subjetivação “política” que ocorrem nesse sistema. Se considerarmos o capitalismo apenas 
do ponto de vista da “sujeição” ou da partilha do sensível, perdemos a especificidade das formas de dessubjetivação 
maquínica e seu funcionamento diagramático. Sem levar em conta as servidões, corremos o risco de confundir, 
como fazem Rancière e Badiou, a democracia grega com o capitalismo, o trabalho de artesãos e escravos com o 
trabalho maquínico de ‘operários’, Marx com Platão”. 
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Em outro trecho, Bergala situa: “Desconfio de exemplos excessivamente milagrosos 

como o canônico do aluno autista que começa a falar e a se comunicar graças à realização de um 

filme”330. É neste ponto que parece ser decisiva e revigorante a perspectiva que nos apresenta 

Fernand Deligny, para quem “respeitar o ser autista não é respeitar o ser que ele seria enquanto 

outro; é fazer o que é preciso para que a rede se trame”331. Quer dizer, não falamos a respeito de 

métodos de “recuperação”; não é acreditar no cinema como uma máquina capaz de ajustar 

aqueles que estão em defasagem com a norma. Trata-se, portanto, de fazer o cinema entrar em 

fase com os sujeitos, no limite onde os próprios sujeitos escapam, renunciando até mesmo ao 

ato da linguagem como aquilo que nos conecta enquanto humanidade. É por tal razão que não 

se trata de acreditar no cinema como aquilo que poderá restaurar enfim a humanidade latente 

do autista que se põe a falar por meio da realização de um filme (ainda que o exemplo não 

encontre lastro no real), trata-se de, com a câmera, camerando, tracejar e inventar formas de 

ocupar o território entre aqueles que de nós estão separados, permitindo outros modos de 

compartilhar o que há de vir a ser comum.   

É por isso que Deligny opta por trabalhar com as crianças autistas por meio de tentativas: 

“não é um projeto, não é uma instituição, não é um programa, não é uma doutrina, não é uma 

utopia – mas uma tentativa, diz ele, frágil e persistente como um cogumelo no reino 

vegetal...”332. Gosto particularmente dessa associação que Peter Pál Pelbart faz com os 

cogumelos, que me remete aos trabalhos da brilhante antropóloga Anna Tsing (que seguiu as 

pistas de Donna Haraway...), para quem a vida, em seu atual estágio, no apogeu do 

Antropoceno, demanda novas tentativas de interação interespecíficas333. Tais interações, 

excessivamente frágeis, precisam se esquivar dos imperativos normalizadores, da moral 

humanista, dos desvarios da supremacia neoliberal, e se deter no modo como tais seres 

instauram seus modos de existência “nas ruínas do capitalismo” (e se as antropólogas e biólogas 

estão se permitindo o prazer de fazer crítica cultural com seus conceitos, permito-me também 

ir à biologia para pensarmos nossos problemas...). Nossa herança ontológica tem feito com que 

                                                
330 Alain Bergala, op. cit. p. 203-204. 
 
331 Fernand Deligny, O aracniano e outros textos. São Paulo: n-1 edições, 2015, p. 109. 
 
332 Peter Pál Pelbart, O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1 edições, 2013, p. 265. 
 
333 Ver: Anna Tsing, The mushroom at the end of the world: on the possibility of life in capitalist ruins. Princeton: 
Princeton University Press, 2015. 
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acreditemos que a espécie humana é mantida de forma constante e autônoma, a tal natureza 

humana. Refratária a toda essa tradição que ditou a separação entre cultura natureza e autorizou 

uma supremacia humana frente aos outros seres, Tsing argumenta: “longe de desafiar a genética, 

um recorte interespecífico para nossa espécie abre possibilidades de linhas de pesquisa tanto 

biológicas quanto culturais. É preciso entender mais, por exemplo, sobre as variadas teias de 

domesticação nas quais nós humanos nos enredamos”334.    

Teia é também o termo que Deligny usa para pensar o modo de relação entre os seres, 

convocado a cada vez que “o espaço se torna concentracionário, a formação de uma rede cria 

uma espécie de exterior que permite ao humano sobreviver”. São redes que se tecem e se tramam, 

“como tantas teias de aranha na bifurcação dos galhos ou nos recantos; ainda que passem os 

pássaros e a vassoura da dona de casa”, porém, as redes, essas teias-tramas-entre-seres, possui 

uma constante: inventar para si um fora335. As redes não são circuitos fechados que limitam os 

conjuntos microsocietariamente, são delicadas e transitórias conexões, suficientemente flexíveis 

para se manterem ligadas mesmo a despeito da água que as atravessa, como numa jangada que 

enfrenta o mar rebento336.  

 

  

Na visão de Deligny, é a teia que já tem o projeto de ser tecida, e não a aranha que tem 

o projeto de tecer sua teia337. Para Tsing, foram os cereais que domesticaram os humanos, num 

dos grandes romances da nossa história, e não os homens que passaram a domesticar os grãos. 

No limite, o que ambos argumentam, é que precisamos escapar ao subjetivismo que nos 

                                                
334 Anna Tsing, “Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras” in: Ilha Revista de Antropologia. 
v. 17, n. 1, 2015, p. 184: “O excepcionalismo humano nos cega. A ciência herdou das grandes religiões monoteístas 
narrativas sobre a superioridade humana. Essas histórias alimentam pressupostos sobre a autonomia humana e 
levantam questões relacionadas ao controle, ao impacto, humano e à natureza, ao invés de instigar questões sobre a 
interdependência das espécies”.  
 
335 Peter Pál Pelbart, O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1 edições, 2013, p. 263-
264: “A rede, por sua vez, é mais do que um acidente social, é necessidade vital, escapatória, intervalo, deserção, 
dissidência, guerrilha, comum. Se, como o diz Deligny, todo homem, em qualquer lugar ou época, é ser de rede, 
isto não significa uma universalidade do coletivo, nem sequer da comunidade, no sentido de um circuito fechado, 
mas a necessidade de uma ‘saída’. O território comum que Deligny criou com os autistas, eis uma rede, uma saída, 
uma dissidência, um abrigo, mas também um fora, uma exterioridade, um longe de qualquer comunitarismo 
autorreferido. Significa que toda rede está virada para fora, para seu exterior – ela não é um circuito fechado. Nem 
socialização, nem inclusão, nem cura, mas distância daquilo que sufoca, lugar e evasão  
 
336 Cf. Fernand Deligny, Oeuvres, p. 1127-1128 (tradução nossa). 
 
337 Fernand Deligny, O aracniano e outros textos, p. 18. 
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conforma enquanto humanos para nos ligarmos reconhecendo a dependência que temos com 

todos os seres e os demais fluxos que compõem o cosmos.        

Mas afinal, o que o cinema e a educação têm propriamente a ver com isso, entre aranhas 

e cogumelos?338 Tudo. Pois,  o cinema e a educação, a nosso ver, como esferas distintas, 

autonomizadas e convergentes, não podem estar apartadas em suas interações dos alertas que as 

ecologistas e biólogas nos têm feito sistematicamente (aos quais damos os ouvidos apenas 

parcialmente): não sobreviveremos enquanto espécie se não assumirmos nossa integral 

responsabilidade perante todos os outros seres que habitam e compõem este mesmo mundo em 

que vivemos339. Nossa vida coestendida a todas as outras. Não se trata de considerar tal 

perspectiva no nível dos temas e problemas, você sabe. Significa que, ao assumirmos a 

radicalidade de que a arte não é coisa de artistas, mas operações, processos, tentativas, que 

alargam a espessura dos possíveis, levaremos tais processos como formas de composição com o 

mundo e os seres. No limite, é preciso que o cinema faça redes, trame e traceje, abrindo-se para 

seu próprio fora. Como nos oferece Deligny: “é preciso que o nó seja suficientemente solto e 

que ele não desate”340. Como coloca Tsing: “perceber as costuras é um lugar para se começar”. 

Ou, ainda, como imagina Vilém Flusser, “o instrumento já não será a pá que escava, mas o tear 

que combina fios”341.   
 

  

                                                
 
338 Félix Guattari, “A paixão das máquinas" in: Cadernos de Subjetividade, v. 11, n. Editora HUCITEC / EDUC, 
2003: “Não proponho exatamente um retorno a uma concepção animista mas sim uma tentativa de considerar que, 
na máquina, na interface maquínica, existe alguma coisa que seria, não da ordem da alma, humana ou animal, 
anima, mas da ordem de uma proto-subjetividade. Isto quer dizer que há na máquina uma função de consistência, 
de relação a si e de relação a uma alteridade. É seguindo estes dois eixos que tentarei avançar”. 
 
339 Anna Tsing, Margens Indomáveis: cogumelos como espécies companheiras, p. 184: “A interdependência entre 
as espécies é um fato bem conhecido – exceto quando diz respeito aos humanos”.  
 
340 Fernand Deligny, Oeuvres, p. 1128 (tradução nossa). 
 
341 Vilém Flusser, O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade, São Paulo: Annablumbe, 2008., p. 
98.  
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Como bem conheces, Adriana, a cada ano são apresentadas a toda a rede participante 

do Cinéma, cents ans de jeneusse aquilo o que chamam de “uma questão de cinema” – ou, as regras 

do jogo. Como coloca Nathalie Bourgeois, aí está a originalidade do projeto: independente da 

faixa etária ou local de origem, todas e todos os estudantes trabalham em torno de uma mesma 

questão, que lhes servem como “ângulo de ataque” para descobrir o cinema (dentre as questões 

estão “A cor”, “Mostrar / esconder”, “O real na ficção”, “O Clima”, “O Jogo”). 

A opção pela definição de “regras” encontra inúmeras e inúmeros opositores na 

educação, sobretudo aquelas e aqueles que defendem insistentemente os processos baseados no 

adágio de um livre-criar. Nessa pedagogia de uma hipotética livre-criação, qualquer forma de 

intervenção originada no mundo adulto, exterior ao próprio gesto cognoscente das crianças, 

seria por si só entendida como imediatamente autoritária, tolhindo a expressão infantil, atuando 

firmemente sobre a consciência dos estudantes e, mais profundamente, sobre suas qualidades 

imaginadoras. De maneira indireta, essa perspectiva desconsidera que qualquer criança, à 

medida que viva está, situa-se por entre as coisas do mundo, com elas aprende e é também 

formada, constrói sua rede de signos e materializa suas formas de interação. Tal mundo, como 

bem sabemos, está longe de ser neutro (muito embora os defensores do Escola sem Partido 

insistam perversamente em tal afirmação). E, em sua aparente neutralidade, ou no desejo de 

naturalizar suas próprias operações subjetivadoras, a máquina capitalística opera também 

criativamente. Seria bastante ingênuo, portanto, que, ao pegar uma câmera e filmar, os 

estudantes estariam realizando esse gesto sem considerar todo o repertório adquirido por meio 

das incontáveis horas de consumo dos bens culturais do mundo massificado. Até mesmo Paulo 

Freire, o maior entusiasta da pedagogia da emancipação, irá escrever que “A liberdade sem 

limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou castrada”342. 

Tal qual Bergala, ao nos assumirmos refratariamente a tais perspectivas pedagógicas 

pretensamente libertárias e desprendidas de limites, no Inventar com a Diferença, como também 

                                                
342 Paulo Freire, Pedagogia da autonomia, p. 103. Ver também: Ibid, p. 69: “Primordialmente, minha posição tem 
de ser a de respeito à pessoa que queira mudar ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha 
postura mas não posso desconhecer o seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo aos alunos não tenho 
por que me omitir, por que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a 
omissão do professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. O meu papel, 
ao contrário, é o de quem testemunha o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir e estimular a 
assunção desse direito por parte dos educandos”. 
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nos trabalhos que realizamos nos cursos universitários e livres nos quais lecionamos, ganhamos 

centenas de inimigos (algumas e alguns nos fizeram alvos comuns de ataques, entre estudantes 

e professores). O elogio que fizemos às “regras”, que em nossa pedagogia teve como conceito o 

dispositivo, no entanto, nunca foi cego. Sabemos que sua mera inserção não é garantidora de 

processos e fins igualmente potencializadores das experiências. Vimos inúmeras vezes os 

dispositivos falhando, falindo, sendo geradores de imagens contraditórias, permeadas daquilo 

que para nós voltaria como atualizações de imagens destruidoras da vida – em processos que 

muitas vezes engajaram os estudantes de maneiras inimagináveis na escola. Para isso, nos 

pareceu sempre importante criar maneiras nas quais a linguagem cinematográfica não 

domesticasse a experiência com as imagens. Escapamos ao ensino técnico, inclusive dos nomes 

e jargões cinematográficos para evitar que se tornassem um recurso como marcadores de poder, 

tais quais as regras gramaticais, como nos lembram Deleuze e Guattari. Escapamos aos temas, 

para que não emergissem questões políticas identitárias apriorísticas, investidas pela 

representação, visando à criação de condições de possibilidade para a produção política mesma. 

Fugimos também aos paradoxos do cinema enquanto Belas Artes. Contudo, nesse sentido o eco 

de Bergala foi muito forte e nos impregnou, pois nunca abandonamos, contraditoriamente, um 

certo amor ao cinema343. Estivemos também muito seduzidos pelo cinema e seu brilho, ainda 

que tenhamos buscado o encontro com as cinematografias dos gestos mínimos, aquelas que 

sobreviveram como um ato de produção quase sempre à margem do cânone, a despeito da 

própria crítica. Aos poucos fomos identificando que essa aproximação nos levaria ainda mais 

profundamente ao contato com as práticas experimentais, rumo ao desfundamento da narrativa, 

com o qual ainda muito prematuramente flertamos. Como expus anteriormente, se nossa 

“metodologia” estava permeada ainda pelo cinema, pelos jogos do e com o cinema, os filmes 

que dali vieram evidenciaram nossa própria inconsistência, a necessidade premente de um 

pensar-agir que revitalizasse também nossos pressupostos teóricos, que nos encaminhasse em 

direção a uma outra pedagogia da criação. É um projeto em curso e não penso que se esgotará, 

uma vez que se tratará sempre de tentativas e apenas isso.  

Se as teorias de Bergala nos foram caras e importantes para nossos desdobramentos 

teórico-práticos, algo delas tivemos que abortar, ou sabotar, melhor dizendo – e talvez esta 

                                                
343 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 17: 
“A linguagem não é informativa, nem comunicativa, não é comunicação de informação, mas – o que é bastante 
diferente – transmissão de palavras de ordem, seja de um enunciado a outro, seja no interior de cada enunciado, 
uma vez que um enunciado realiza um ato e que o ato se realiza no enunciado”. 
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poderia ter sido a resposta a ser dada naquele momento em que fomos interpelados, no início 

desta longa carta. Por mais que o mundo seja sempre mais surpreendente, que a todo tempo a 

vida se apresente à câmera de maneiras imprevisíveis, há um limite para a porosidade do real na 

hipótese-cinema. Arriscaria a dizer que a forma artístico-industrial é justo o que limita o cinema 

ser afetado pelo real, que o impede também de rachar a objetiva com sua força intempestiva, 

destronando o ponto de vista como lócus privilegiado de onde olhamos o mundo em nosso 

regime escópico-funcional. Seu hermestismo, seu peso, sua gravidade excessiva cortina os 

processos cinematográficos na escola, abrindo “esconderijos” e “buracos”, certamente, mas 

apaziguados na imaginação, mantendo firme a rigidez vertical com o qual são sobrecodificadas 

as imagens e os sujeitos. Não é por menos que nos muitos filmes do Cent ans de jenéusse, 

independente de seus países de origem, sejamos colocados diante de uma infinidade de histórias 

permeadas por lições de moral, bullyings, narrativas edificantes e desfechos épicos – heróis, 

conflitos e resoluções, dramas psicológicos, fantasmas e monstros como produtos de uma 

fantasia delirante, sonhos dessintonizados do real. Excessos de mundo que não são comportados 

pelos filmes. Quando as regras da linguagem cinematográfica se tornam excessivamente duras, 

aliadas à descomedida rigidez da hierarquia cinematográfica, as tramas se cristalizam e a 

potência de variação se conforma em função dos modelos. Os prejuízos são evidentes nos 

processos pedagógicos. Os filmes, bem-acabados, muitas vezes impecáveis segundo o que a boa 

convenção determina como “qualidade de som e imagem”, “nem parecem ter sido feitos por 

crianças”, dizem alguns. São filmes no ponto ótimo do que a indústria aceita e, por ventura, de 

muitos festivais de cinema, quiçá até das programações televisivas (e não há problema algum em 

que sejam mesmo). Porém, encerrados em si mesmos, os filmes submetem os processos 

pedagógicos à adequação às regras do dispositivo cinematográfico, o que inclui, inclusive, no 

caso do projeto, a obrigatoriedade de que haja filme para ser exibido na culminância final. 

Gostaria de apostar em processos pedagógicos-artísticos que possam levar o fracasso a sério, 

como uma força mobilizadora insubmissa; só assim o risco também pode ser posto no limite de 

suas condições, elevando a criação ao céu do improvável, ao deslimite do que há. Como nos 

coloca Virgina Kastrup: quais práticas pedagógicas são capazes de produzir uma política 

cognitiva da invenção e não mais da recognição?  

Se Bergala nos deu uma pista do fazer cinema como jogo, a partir de regras, as crianças, 

como escrevemos juntos, nos ensinaram que “as regras devem ser quebradas, respostas 
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inventadas e botões apertados, sem temor”344. Parafraseando Glauber, as crianças perderam o 

respeito religioso pelo cinema, preferiram não pedir licença para entrar no sagrado universo e, 

mesmo as canhotas, pegaram as câmeras345. É preciso ouvir o aviso delas, Adriana, temos que 

quebrar o brinquedo. E esse brinquedo não tem outro nome senão: Cinema.  

 

 

  

                                                
 
344 Adriana Fresquet e Isaac Pipano, “Jogos de filmar, jogos para filmar: fragmentos do que o cinema faz na escola 
e o que a escola faz com o cinema” in: Raquel Hallak D'Angelo e Fernanda Hallak d'Angelo (Orgs.), Catálogo 
CINEOP - 10a. Mostra de Cinema de Ouro Preto. Belo Horizonte: Universo Produção, 2015, p. 205. 
 
345 Glauber Rocha, "Tricontinental 67" in: Revolução do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 
1981, p. 74. 
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COLEÇÕES  V IDA- IMAGEM:   
L IDAR  COM O  INACABAMENTO  
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DES ARMA R  A  GU ERR A  CO NT RA  A  IMA G INA ÇÃO  
 
 

 
 

 
Nós p rec is amos cont inuar  imag inando . Prec isamos  

con t inuar  desbravando r otas  de f uga no mapa  s i t i ado da  
dis topia br as i l e ira;  es t udando como hab it á- lo  como  
enc ruz i lhada e não como pont o de pa ragem — desv iando,  
tumul tuando , mov imentando , como t emos fe i t o .  Nós  
prec i samos desarmar a guerr a de les cont r a nossa  
imag inação  rad ica l  para  podermos sonha r  com mundos que  
a inda não for am invent ados , mesmo que t oda semana os  
tornados r eacionár ios  do t ota l i tar ismo nos l ev em a  
def ender  co isas que nós já hav íamos tomado por  
garant idas . Mesmo que e les nos for cem a def ende r  o  óbv io  
mi l  vezes ,  nós pr ec isamos supe rar  sua det erm inação ,  
sonhando at é ma is  a lém — acima , por  t rás ,  por  dent r o ,  
con t ra e em vo l ta do s eu mundo de cont enção . Nós 
prec i samos  incorporar ,  como  intens idade e como  matér ia ,  
o  fe i t i ço que nos permi t i rá fa l ar  em duas ou ma is  l í nguas  
ao mesmo tempo:  uma  que  conf r ont a a mordaça imposta  
pe los  gue rre ir os  da  mora l  conservado ra;  e  out ra  que nos  
leva  para a lém do que e les  hav iam p lanej ado para nós .  

 
 
 

 
 

Jo t a  Mo m b aç a  
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m o n t a r  
 

 
pode  o  c inema  a funda r  o  s o lo  que  e s t ru tu ra  a  

rep re sen tação  da  [ i magem] e  do  [conhec imen to ]  num  mesmo  ges to?  
 

 

Festival Internacional de Veneza, 1980. Um homem vestido com roupas brancas de 

algodão, camisa aberta por onde saltam os pelos negros do peito, olheiras fundas, sorri entre 

outros homens e mulheres. Sabe que uma câmera o acompanha e o enquadra, parece querer 

fazer com ela sua mise-en-scène. Uma montagem em jump cut, cortes descontinuados 

semelhantes aos que lhe impingiram um traço estilístico singular a certa altura da vida e obra, o 

apresentam numa sessão fotográfica, num grande salão, entre outros convidados, embora não 

haja dúvida de que é ele o protagonista da cena. No plano seguinte, o homem está sentado num 

sofá vermelho, pernas cruzadas, a camisa ainda mais provocantemente aberta.  

O personagem é Glauber Rocha; ao seu lado, o jornalista Luís Fernando Silva Pinto faz 

a primeira pergunta da entrevista que seria exibida no programa semanal Fantástico, da Rede 

Globo, e que jamais foi ao ar346. O diálogo seguinte nos permite imaginar o porquê: 

— Glauber, o que é o filme Idade da Terra? 

— Olha, segundo as repercussões aqui na Europa, nos jornais mais importantes da 

Europa, trata-se de um filme delirante, paranoico, visionário, além dos limites do cinema 

ocidental, europeu, norte-americano. Trata-se de um filme louco, trata-se de um filme sem pé 

nem cabeça, trata-se de um filme com adjetivos infinitos. Eu, aliás, estou até surpreendido com 

os inúmeros adjetivos que se podem colocar no filme. O filme realmente não tem história. O 

filme é um barato audiovisual que fala de um Brasil, um Brasil de todos os tempos e de todas as 

eras. E é um poema, não é um teatro, não é um romance. Então, não se conta uma história do 

jeito que se conhece (...) Mas é para ver e ouvir, não dá pra contar porque não tem o que contar. 

Cinema é pra ver e é pra ouvir [grifo nosso]. 

                                                
346 Ver no site: [coleções] > [montar] 
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O repórter, de tom crítico, reitera seu ponto de vista e insiste na necessária abordagem 

do filme sob um prisma mais temático, demandando a Glauber uma formulação clara e sem 

rodeios, em torno de sentidos “racionais”, indagando-o a respeito de seus aspectos discursivos – 

aos quais Glauber nega veementemente qualquer resposta de caráter “didático”, nisto a que 

chama das “Olimpíadas do Festival de Veneza”, cenário onde cineastas se colocam numa espécie 

de competição intelectual. 

— Eu lhe perguntei a respeito da polêmica. Como é que você se sente no meio da 

polêmica? Como é que ela surgiu e qual é a sua posição? 

— Foi exatamente o que eu lhe falei. O filme, quando foi projetado (...) provocou reações 

das mais diversas possíveis. 

— Por que essas reações? 

— Porque eu não faço um cinema convencional. Quer dizer, o meu tipo de filme é uma 

coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional. De 

forma que as pessoas ficam chocadas (...) disseram que o filme era louco, incompreensível, que 

eu tinha deixado de ser marxista pra virar cristão, que então a minha visão do mundo já não 

estava mais comprometida. Disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários (...) E o 

meu filme coloca a perspectiva além da política para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um 

filme filosófico. Eles acham que os cineastas não podem ser filósofos.  

Mais adiante, o cineasta baiano conceitua, com a peculiar irreverência: 

— O filme tem outro tempo, outro espaço de montagem. O barato é outro e os caras 

não podem entrar mesmo, então ficam absolutamente revoltados diante do que eles chamam de 

experimentalismo. Mas não é experimentalismo, é o fluxo da imagem, é a montagem que vai por 

caminhos incontroláveis como um rio que corre abrindo outros baratos (grifo nosso). 

Para alguém que propunha insistentemente que o cinema é uma arte para se ver e ouvir, 

a verborragia glauberiana é paradoxalmente admirável347. Poucas e poucos cineastas no Brasil 

falaram e escreveram tanto quanto Glauber, numa trajetória marcada pelo desejo de dinamizar 

com a historiografia, a crítica, a teoria do cinema, libertando o cinema de seus fundamentos. 

Libertando-o, inicialmente, de sua condição colonizada, industrialmente subjugado ao 

                                                
347 Como escreve José Carlos Avellar, “Glauber parece que fala sem pensar, e seu modo de falar é exatamente o que 
parece: um pensamento não controlado pelo pensamento, um cinema que desarruma o que está arrumado pela 
razão”. Ver: “A arte antes da vida” in: A ponte clandestina: Birri, Glauber, Solanas, García Espinosa, Sanjinés, 
Alea: teorias de cinema na América Latina. São Paulo: Rio de Janeiro: Edusp; Editora 34, 1995, p. 80. 
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programa econômico de Hollywood e do american way of life, assim como do nosso próprio 

fardo colonial, projeto que se inscreve no contexto do Cinema Novo e tem em Terra em Transe 

(1967) um ponto de inflexão. Enfrentamento que pouco a pouco se dirige mais fortemente 

contra a linguagem cinematográfica mesmo, reagindo tanto ao materialismo histórico do 

cinema de uma esquerda comprometida com a emancipação; quanto com o moralismo com o 

qual a direita subjugou a arte investindo suas energias concentracionárias. Furtando-se a ambas 

as perspectivas, Glauber concebe uma forma pedagógica que se movimenta entre a fome e o 

sonho348: “Queríamos, e eu especialmente quero, desenvolver o que se chama de cinema didático-

épico como refutação do cinema do psicologismo e do moralismo”349.  

Na entrevista engavetada, o cineasta esclarece oralmente uma formulação que já havia 

sido anunciada em muitos de seus textos, debates e entrevistas precedentes350, na qual 

encontramos ecos, contaminações e intersecções com isso que temos conceituado como uma 

pedagogia das imagens. A recusa ao drama burguês, à discursividade e à hipercentralidade do 

texto em detrimento do fluxo das imagens e sons, além da premente necessidade de “desmontar 

todos os esquemas de teatro de cinema”, engendram na fase final de seu trabalho uma aspiração 

ao cinema como algo que pode engajar singularmente o espectador numa experiência sensível 

tal como “se estivesse numa cama, numa festa, numa greve ou numa revolução. É um novo 

cinema, antiliterário e metateatral, que será gozado”351. A publicação de suas cartas póstumas, 

em especial daquela que foi endereçada a Tom Luddy352, produtor dos Estados Unidos, são 

reveladoras de sua preocupação com a introdução de novas condições de fruição que poderiam 

                                                
348 José Carlos Avellar, A arte antes da vida, p. 77: “A fome. Sintoma alarmante, nervo da sociedade, trágica 
originalidade do subdesenvolvimento: ‘nossa originalidade é nossa fome e nossa maior miséria é que esta fome, 
sendo sentida, não é compreendida’. O sonho. A linguagem por excelência do homem oprimido, que liberta pela 
imaginação o que é proibido pela razão: ‘O que o inconsciente comunica ao consciente em termos de símbolos na 
experiência individual do sonho pode ser comentado pelo cinema como experiência coletiva’. Entre uma coisa e 
outra, num permanente desequilíbrio, corrida em direção a um ponto que uma vez alcançado empurra o corredor 
para o caminho de volta, foi bem assim, entre a estética da fome proposta pela razão e a estética do sonho proposta 
pela desrazão, que Glauber pensou o cinema: entre a poesia e a política”. 
 
349 Glauber Rocha, “Filmcrítica 75” in: Revolução do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 1981, 
p. 268. 
 
350 Grande parte desses textos estão reunidos nos livros Revolução do Cinema Novo e O século do cinema. São 
Paulo: Cosac Naify: Cinemateca Brasileira, 2006. 
 
351 Glauber Rocha apud Ivana Bentes, “O devorador de mitos” in: Ivana Bentes (Org.). Cartas ao mundo: Glauber 
Rocha. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
 
352 cf. Glauber Rocha, Cartas ao mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 696-698. 
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ressignificar o espaço habitual da sala de cinema e, consecutivamente, o lugar confiado ao 

espectador em seu trabalho pedagógico com as imagens. Nessa mesma carta, Glauber 

confidencia sua vontade de realizar um projeto denominado Trilogia da Terra, no qual três de 

seus filmes – Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967) e Idade da Terra 

(1981) – seriam projetados, simultaneamente, em três telas distintas. A montagem dessa sessão 

de cinema, em diálogo com a arte instalativa, garantiria uma condição de espectatorialidade 

original, abrindo-a a uma espécie de obra virtual, no intervalo entres os blocos de imagens e 

sons de cada um dos filmes e o aglomerado de camadas formado pelo trabalho de composição 

realizado pelo espectador, singularmente353.  

A exibição em tríptico dos três filmes, que possuem metragens desiguais, libera as 

imagens de suas estruturas de sentido ou núcleos narrativos procedentes, ainda que nos filmes 

o peso do significado varie em intensidade, sendo, por vezes, pouco latente. A disjunção dos 

personagens, discursos, enredos, temas e motivos dos filmes, confrontam no próprio corpo do 

espectador a impossibilidade da produção de uma síntese da obra em direção ao Todo, como é 

próprio à montagem dialética. Em vez disso, as imagens extravasam o quadro cinematográfico 

ao engendrarem um extracampo virtual. Tal extracampo não é a soma dos fragmentos dos filmes 

vistos separadamente, como um quebra-cabeças; está mais para uma espiral, na qual camadas 

estão emaranhadas confundindo-se umas nas outras, num embaralhamento irredutível à 

univocidade, sem figurar uma representação, abrindo o filme a intervalos irracionais adequados 

ao que David Rodowick comenta como um exercício de heterautonomia354 formal – plástica e 

                                                
353 Anita Leandro narra a experiência pioneira de visionagem da Trilogia da Terra, em sala de aula, na disciplina 
“Pedagogia da Imagem”, realizada pelo Laboratório de Vídeo Educativo do Nutes / UFRJ, onde “as três obras 
foram exibidas em monitores de televisão distribuídos horizontalmente, um ao lado do outro, em ordem 
cronológica, de acordo com o ano de realização de cada filme”. Leandro destaca que a experiência tinha como 
objetivo “avaliar, na prática, a eficácia pedagógica do projeto glauberiano, analisando as contribuições da projeção 
em forma de tríptico, para o desenvolvimento de uma reflexão sobre a montagem por parte do espectador (...) Com 
efeito, o que a trilogia vai demandar ao espectador é um trabalho de síntese dos três filmes justapostos. Mas o 
resultado desse trabalho intelectual do espectador não é a reconstituição do todo, de uma narrativa orgânica. O 
quarto filme que surge da projeção da trilogia, construído mentalmente pelo espectador, não é, de forma alguma, 
uma obra concluída, que atualiza um discurso político, como é o caso dos filmes de Eisenstein, mas uma obra 
literalmente aberta, uma multiplicidade de sequências conceituais e abstratas”, Anita Leandro, “Trilogia da Terra: 
considerações sobre a pedagogia glauberiana” in: Educação & Realidade. v. 28, n. 2, 2003, p. 10-12.  
 
354 “O intervalo irracional, que cria movimentos aberrantes em séries de imagens discontínuas, também passa entre 
a imagem e a trilha sonora, separando-as em duas imagens heterautônomas. ‘Heterautônomo’ significa que a 
imagem e o som são distintos e incomensuráveis, mas complementares (...) Quando um intervalo irracional passa 
entre eles, o som e a imagem tornam-se incomensuráveis; cada um segue sua própria lógica de composição. Em 
vez de ser um componente do espaço visual, o espaço sonoro se torna autônomo, transformando assim o fora-de-
campo. Ao fazê-lo, o som se torna um ‘puro ato de palavra’. Na maior parte do cinema narrativo, o som é um 
componente da imagem. Em outras palavras, o espaço sonoro é uma extensão do espaço visual como parte do todo 
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sonora. As repetidas interferências da banda sonora, com músicas, ruídos e falas que se 

interpõem, bem como as geografias que se comunicam, com seus pedaços de mundos atracados 

uns aos outros; inviabilizam qualquer possibilidade de fixar-se em somente uma das telas. A 

cena acaba por forjar uma circunstância em que tudo depreende de um modo de visionamento 

baseado na abolição das fronteiras que apartam os filmes, sem, no entanto, torná-los 

semelhantes ou sem variação, como peças idênticas. Pois, mesmo quando a dissolução das 

bordas narrativas bloqueia a possibilidade de que um sentido exclusivo seja fincado, a montagem 

não recairá contrariamente num plano de pura abstração poética ou no experimentalismo que 

Glauber tanto criticava, a cada vez que identificavam seu cinema a certo gênero, associando-o à 

“loucura” como um antônimo para causalidade narrativa355.  

Como sugere Rodowick, esse princípio de montagem, gerado por um recrudescimento 

da instância racional-lógica enunciadora, cuja agência se dá por vinculação, acaba por converter 

o ato de olhar numa operação tanto atual, quanto virtual356. Assim sendo, deixa-se de estabelecer 

e autenticar uma identificação entre imagem (visual ou acústica) e seu referente, como seria 

própria à conformação da estrutura significante / significado. Nesse interstício, o espectador 

move-se sem submeter-se à totalidade em expansão da ordem narrativa, para produzir, 

afetivamente, uma relação direta com o filme, não mais designada. O que quer que seja retirado 

desse intervalo deve ser compensado somente pelo espectador em seu trabalho, dando à 

percepção um caráter criativo e não meramente recognitivo. Finalmente, uma vez que a 

linearidade causal é interrompida pelo intervalo irracional, torna-se possível uma infinita 

variedade de relações. Tanto a sucessão descontínua de imagens e sons é indeterminada, quanto 

a relação entre filme e espectador. No limite, escreve Rodowick, “há tantas interpretações (grifo 

nosso) quanto espectadores dispostos a ler”357. É importante advertir que a acepção aqui 

                                                
em expansão. Mas quando as situações sensório-motoras colapsam, o som é liberado da dependência das imagens, 
não é mais tecido na ligação de ações e reações. Quando um intervalo irracional divide o som da imagem, a fala se 
volta para dentro. Torna-se uma imagem acústica autônoma, definida em si e para si própria, referindo-se a apenas 
si mesma e aos sons que enquadra. Isso, por sua vez, afeta as imagens visuais”, David Norman Rodowick, Gilles 
Deleuze’s time machine. Durham, NC: Duke University Press, 1997, p. 143-144.  
 
355 Gilles Deleuze, Diferença e repetição. Rio de Janeiro: São Paulo: Paz e Terra, 2018, p. 86: “É preciso que cada 
ponto de vista seja ele mesmo a coisa ou que a coisa pertença ao ponto de vista. É preciso, pois, que a coisa nada 
tenha de idêntico, mas que seja esquartejada numa diferença em que desvanece tanto a identidade do objeto visto 
quanto a do sujeito que vê”, nada mais do que esse o sentido empregado para experimentação, que não se confunde 
sobremaneira com delírio.  
 
356 Cf. David Norman Rodowick, Gilles Deleuze’s time machine, p. 149 (tradução nossa). 
 
357 Ibid., p. 149.  
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empregada à interpretação remete à genealogia nietzscheana, o que quer dizer que o vocábulo 

não corresponde à fantasia de que o objeto detém seu próprio código interpretativo, 

autogestado. Por ser um jogo de forças, o sentido não se separa da interação do corpo com o 

objeto, de modo que está mais próximo à dimensão do valor verdadeiramente atribuído do que 

do negativamente descoberto358. A interpretação se dá à medida que o corpo do espectador, ao 

interagir com as forças plásticas e sonoras da Trilogia, produz uma “leitura”. Leitura, termo 

complicado que, igualmente, só se torna proveitoso quando seu emprego está associado à 

capacidade de “ler um objeto” como quem inscreve o alfabeto no próprio corpo, inventando uma 

língua para compor, com ele, novos significados359. A leitura, enquanto mera capacidade de 

reconhecimento dos signos e produção de sentido, não estaria mais distante do que propõe a 

formulação da Trilogia.     

Sendo assim, os tecidos fílmicos das três obras isoladas se complexificam à medida que 

se confundem no jogo da projeção. Se nos dois primeiros filmes, mais “narrativos” num sentido 

convencional do termo, o povo aparecia enquanto mera figuração, sem presença cênica efetiva; 

em Idade da Terra, cuja construção baseia-se na justaposição de dezesseis sequências filmadas 

como blocos de imagens e tempos autonomizados, a presença ressignificada do povo, para além 

de uma representação tipificada, instaura um regime performático onde atores ficcionais e 

personagens do real se avizinham ao cinema, são interpelados pela escritura do filme e nos 

invocam com sua presença em meio aos atores e atrizes profissionais360. O embate 

                                                
358 “É na presença sensual da superfície que estão em conexão heterogeneidades. As descontinuidades que sentimos 
de uma imagem a outra nas séries desencadeadas pela matéria fílmica são operações sensíveis no próprio 
descompasso da plasticidade, que não mimetiza o mundo, mas investe novas questões para a experiência, traça um 
plano de composição e novos problemas de ordem estética e política. Diante de uma imagem, nunca é apenas um 
estar diante que se coloca em questão, nem apenas uma imagem que se apresenta ao ver, mas tem-se um conjunto 
de forças agenciadas e agenciadoras de perceptos e afetos, uma região de prováveis e de possíveis que vão 
complexificando a vida e relançar categorias”, Érico Araújo Lima, “Numa cama, numa greve, numa festa, numa 
revolução: notas sobre materialidades de uma experiência estética” in: Galáxia (São Paulo). n. 31, p. 122, 2016. 
 
359 Na crítica à interpretação, há uma aproximação ao que faz Susan Sontag em seu seminal artigo de 1964: “A 
interpretação deve ser avaliada, dentro de uma visão histórica da consciência humana. Em alguns contextos 
culturais, a interpretação é um ato libertador. É um meio de rever, de transvalorizar, de escapar do passado morto. 
Em outros contextos culturais, é reacionário, impertinente, covarde, sufocante. Hoje é esse momento, quando o 
projeto de interpretação é em grande parte reacionário, sufocante. Como as emanações do automóvel e da indústria 
pesada que sujam a atmosfera urbana, a efusão de interpretações da arte hoje envenena nossas sensibilidades. Em 
uma cultura cujo dilema já clássico é a hipertrofia do intelecto em detrimento da energia e da capacidade sensual, 
a interpretação é a vingança do intelecto sobre a arte contemporânea”, Susan Sontag, “Against interpretation” in: 
Against interpretation, and other essays. New York: Picador U.S.A, 2001, p. 11. 
 
360 “Todos os filmes da Trilogia mostram a ocupação do espaço cinematográfico pelo povo. É graças a esse teatro 
de rua, modo de representação aberto e interativo por excelência, que toda uma comunidade anônima se encontra 
finalmente em condições de realizar um gesto social e de se fazer ouvir. Aqueles que nunca aparecem na tela, ou 
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epistemológico e ontológico travado pela instalação da Trilogia faz frente à razão dominadora 

colonial e ao projeto que sobredeterminou o povo sob os imperativos do próprio cinema no 

regime representativo. Assim, as obras justapostas revelam rastros e reminiscências, assim como 

limites e fraturas: se os corpos dos transeuntes de Idade da Terra invadem a Eldorado ficcional 

de Terra em Transe; a fuga no final de Deus e o Diabo na Terra do Sol não pode ser interpretada 

como a corrida voluntária das massas pobres rumo à libertação, incompatível como arremate 

épico tanto para o delírio do poeta Paulo Martins, de Terra em Transe; quanto como a alegoria 

das populações urbanas de Idade da Terra, uma vez que tais imagens já são elas próprias como 

que sobredeterminadas pelos predicados da representação, mesmo tratando-se de alegorias. 

Porém, na montagem entre filmes, os fundamentos perdem sua primazia para uma abertura à 

lacuna onde o cinema é destronado de sua própria função modelizadora e as imagens são como 

dobras. O sonho, o delírio de todos os povos361, aquilo que não pode ser impedido ou tomado, 

faz com que o mundo da representação desabe na Trilogia. Sonho que, no entanto, não se 

confunde com surrealismo, como um real distorcido ou delirado, uma vez que não se sobre-põe 

à imagem planificada do mundo; o sonho como o brotar de uma energia do pensamento de 

extrema potência libertária, criando invaginações na imagem que integram o mito alegórico ao 

político, o corpo ao sensível, o caos à razão, desmantelando o pensamento como servilidade e 

complacência362. Imagem-cinema entortada pelo mundo-imagem363.   

                                                
que só aparecem edulcorados por sistemas de representação tradicionais, tomam seus lugares no filme, 
denunciando, por sua simples presença, fissuras sociais que o cinema, na maior parte do tempo, se encarrega de 
dissimular, em benefício da ficção”, Anita Leandro, Trilogia da Terra: considerações sobre a pedagogia 
glauberiana, p. 12.  
 
361 “A pedagogia que Glauber põe em prática na Trilogia da Terra parte da desconstrução narrativa e da destruição 
do mito de um povo único, deixando ver, não mais um povo, totalidade ilusória, mas um agrupamento bem mais 
complexo de minorias majoritárias, do qual o próprio espectador, aprendiz de montagem, participa. A trilogia de 
Glauber deixa transparecer a constituição de uma nova comunidade de brasileiros, formada por homens e mulheres 
sem terra, mas também por espectadores sem filmes, que descobrem nesse dispositivo de projeção uma 
possibilidade de tradução de uma tragédia nacional, que diz respeito a todos os interessados em compartilhar o 
espaço terrestre”, Anita Leandro, Trilogia da Terra: considerações sobre a pedagogia glauberiana, p. 27. 
 
362  Juliano Gomes, “SAC Rocha (2017)” in: Catálogo Glauber Rocha, cineasta contemporâneo, Rio de Janeiro: 
Faculdade de Letras / UFRJ, 2017, p. 47: “A economia afetiva do escravismo pressupõe o seguinte processo: a 
gente te fode, você fica calada, a aguenta, segura, e se revidar, nós te punimos mais. Isto é: proíbe-se o samba, o 
funk, os mal-vê, deseja a ‘paz’, ‘harmonia’, ‘igualdades’ e ‘gratidões’ – e o chão todo grudado de sangue seco. Glauber 
quebra isso desde o começo: grita. Na estética da fome, lendo Fanon, já sacou: a violência funda uma economia. 
Funda A economia. Grande economista, Mr. Rocha: grita, devolve. É preciso colocar a violência em fluxo. Não 
tem posse (estancamento), mas tem possessão, tem transe – movimento, passagem, modulação”. 
 
363 Anita Leandro encerra seu artigo sobre o dispositivo pedagógico da Trilogia da Terra com o brilhante trecho: 
“Eis aqui um povo que não é mais uma instituição regulamentada, mas personagens fugidios, duplos e 
contraditórios, difíceis de serem classificados e integrados ao Estado; são guerreiros de duas cabeças, prostitutas 



 

 277 

A instalação da Trilogia ecoa o conceito das Cosmococas, trabalho realizado por Hélio 

Oiticica e Neville D’Almeida (ou mesmo os super-8 filmados por Hélio sozinho, em Nova 

York). Como demonstra Tania Rivera, nesses trabalhos há uma rejeição do princípio da 

montagem cinematográfica, ou pelo menos da montagem que propõe um sentido unitário. Em 

vez disso, afirma-se a concepção de “momentos-frame”, proposta que Hélio nomeará de quase-

cinema: “a fórmula verbivocovisual, cunhada por James Joyce e cara aos poetas concretos, não é 

assimilada por Oiticia como uma unificação sinestésica entre língua, linguagem e visualidade, 

mas como um hábito que deve ser esquartejado de modo a revirar a primazia do sentido”364. 

Rivera explicita que o quase aqui é da ordem de uma recusa, como uma espécie de anticinema, 

na qual refuta-se a ordenação narrativa recuperando seu elemento constitutivo primordial – o 

frame. O frame, agora, como fragmento que resite à toda força estruturante do sentido e da 

representação365. É assim que as Cosmococas irão engendrar um jogo de palavras caras ao que 

ambicionamos aqui: fundar limites à não representação, desmontando a significação como razão 

dominante; afundar o já estabelecido, visando a produção do novo. O que Oiticica parece 

ignorar é que a montagem orientada pela representação não é condição sine qua non de toda 

imagem cinematográfica. Pois, até mesmo o frame, como unidade fragmentária, pode ser 

tomado pelo imperativo representacional e levado à altura dos modelos e pretendentes. Só 

mesmo resistindo à força da sobredeterminação que a própria montagem poderá libertar as 

imagens de suas ópticas lineares e cadeias causais, não para fundar novos limites para o que não 

é representado, mas para impedir que a representação instale ali seu reinado, avançando com 

seu sistema jurídico. É preciso afundar sim, não mais para fundar terrenos originais, mas para 

fazer insurgirem os movimentos aberrantes – se há um solo, ele estará sempre ao limite do 

tombamento, habitável senão no risco de queda súbita.  

                                                
que se tornam santas e santas que se tornam guerreiras, identidades culturais em contínua migração. Essas figuras 
desgarradas, sem terra, atravessam a Trilogia sem nada a reivindicar, a não ser o fato de estarem lá, enquanto seres 
singulares, nada mais. Este é o seu ‘ato de palavra’”, Anita Leandro, Trilogia da Terra: considerações sobre a 
pedagogia glauberiana, p. 12. 
 
364 Tania Rivera, Hélio Oiticica e a arquitetura do sujeito. Niterói: Editora da UFF, 2012, p. 120. 
 
365 Ibid., p. 124-125: “A noção de imagem é levada na obra tardia de Hélio, portanto, a um deslocamento que é 
aquele mesmo da linguagem, que a poesia explora de modo talvez mais explícito desde Baudelaire e Rimbaud, 
referências fundamentais para o artista. A centralidade do sentido, da significação, é radicalmente questionada pela 
ideia de que os fundamentos da linguagem seriam fragmentados, fazendo desta um deslocamento de significantes 
capaz de gerar algum sentido, mas em parte independente deste e roçando sempre nos limites da não 
representação”. 
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Como escreveu Érico Araújo Lima, os pequenos gestos de Idade da Terra não se 

prolongam ou desdobram em direção à uma ação final, como categoria conclusiva, mas são 

“montados no compasso da festa. Cada um dos relances e dos lampejos que surgem não vira 

uma soma, todos criam a experiência de turbilhão. Não existe mais totalidade possível nem 

conclusão final. As formas montadas em Idade da Terra crescem pelo meio”366. Esse estar no 

meio que o filme individualmente já evocava se vê como que levado ao céu das multiplicidades, 

ao se triplicar na instalação, reclamando a agência do espectador de uma maneira inédita, 

impelindo-o a tomar posição, sem com isso estabelecer quais são os modos adequados de fruição 

e produção de sentido por meio da obra. Quer dizer, tomar posição aqui não significa tomar 

partido, como quem defende um ponto de vista exclusivo; mas, com Georges Didi-Huberman, 

trata-se da única maneira de saber. Tomar posição mantendo-se entre dois espaços e duas 

temporalidades, ou três ou muitas, é o que sugere a Trilogia; seja como for, num entre, 

implicando-se, penetrando no coração da cena e também retrocendo. Tomar posição sem 

amedrontar-se diante da espessura das margens. Exige presença, mas também distanciamento: 

“aproximação com reserva, afastamento com desejo. Ele supõe um contato, mas o supõe 

interrompido, se não for quebrado, perdido, impossível ao extremo”367. É a posição do exilado, 

escreve Didi-Huberman, e nós acrescentamos: do artista exilado pela própria obra; do 

espectador exilado de seu lugar de alienação; das imagens exiladas do débito com os 

pretendentes. Talvez seja essa a única posição ética – o exílio – aquela que uma obra pode 

estabelecer com o seu espectador, sem torná-lo vítima de seus efeitos, pedagogicamente. Exílio 

não como o símbolo de um não-relação, negativada. Exílio como o desejo que produz um estar 

incômodo em meio à terra que lhe é e será estrangeira e um retorno que tem a imagem da 

origem barrada. Exílio como entremeio, lugar de intensa produção afetiva. Passagem de toda 

uma apreensão da arte fundada pela hermenêutica para um encontro direto com uma atitude 

heurística: espectador que não mais lê, na arte de interpretar os sentidos das entrelinhas; para 

um espectador que cria, por si mesmo, à medida que ouve e vê. Não mais a racionalidade do 

pensamento na contenda pela produção de significado com as imagens, mas a sensualidade 

                                                
366 Érico de Oliveira de Araújo Lima, "Numa cama, numa greve, numa festa, numa revolução: notas sobre 
materialidades de uma experiência estética" in: Galáxia (São Paulo).  n. 31, p. 124, 2016. 
 
367 Georges Didi-Huberman, Quando as imagens tomam posição. Belo Horizonte: UFMG, 2017, p. 16. 
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superficial do corpo confrontado pelos fragmentos, com-posicionado. Parece que o clamor de 

Susan Sontag ainda não foi ouvido – e, se assim o é, carece ser outra vez enunciado:  

“No lugar da hermenêutica do sentido nós precisamos de uma erótica da arte”368. 
 

[e] 

 

Numa conferência oferecida na FEMIS (Fondation Européenne pour les Métiers de 

l’Image et du Son), em 1987, Deleuze pergunta a uma plateia de jovens artistas: “o que vocês 

fazem, rigorosamente, vocês que fazem cinema?”369. Uma resposta imediata, de uma mesma 

pergunta que poderia ser feita hoje numa sala de aula no curso de Cinema e Audiovisual da 

UFF ou da Paris VII, na Academia Internacional de Cinema, numa oficina no interior da 

Paraíba ou na Baixada Fluminense, poderia ser descrita assim: criamos histórias, materializamos 

enredos por meio dos signos audiovisuais, estruturas narrativas, imagens e sons sequenciais, 

sobrepostos, fundidos, justapostos, que nos revelam episódios e incidentes dos mais variados a 

personagens e sujeitos de mundos concernentes à realidade ou à imaginação – ou mesmo à zona 

indiscernível entre esses dois mundos. Num só verbo: representamos.     

Deleuze desconstrói sua interrogação com uma réplica que reconfigura amplamente a 

criação no campo do cinema, deslocando-o para o domínio de suas formas expressivas e não 

mais da história de seus gêneros ou temas: “o que vocês inventam [...] são blocos de 

movimentos/duração”370. É assim que ele traceja os contornos delimitando tudo aquilo que o 

cinema não é e, paradoxalmente, tenha ganhado consistência no decurso de seu mais de um 

século: informação, reflexão, enredo, história, peripécia, narrativa. Certamente, a apropriação 

que Deleuze faz do cinema não é das mais usuais, sobretudo quando o vinculamos mais 

estreitamente às formas tradicionais de visibilidade em nosso mundo ocidental, tão afeitas ao 

regime escópico retiniano, dentro das lógicas ordenadoras e seus princípios de causalidade e 

funcionalidade científicos. Contudo, ele a retira do cinema mesmo e não o contrário. Não se 

                                                
368 Susan Sontag, “Against interpretation” in: Against interpretation, and other essays. New York, N.Y: Picador 
U.S.A, 2001, p. 17 (tradução nossa). 
 
369 Ver: Gilles Deleuze, "O que é o ato de criação?" in: David Lapoujade (Org.), Dois regimes de loucos: textos e 
entrevistas (1975-1995). São Paulo: 34, 2016, p. 332-343. 
 
370 Ibid., p. 333-335. A partir desta pergunta Deleuze irá elaborar que é tarefa da filosofia a criação de conceitos, 
formulando finalmente a noção do cinema como aquilo que permite através dos blocos de movimento e duração 
dar a ver uma imagem do pensamento. A trajetória desta linha pode ser percebida na escrita de Deleuze sobretudo 
em três momentos: Diferença e Repetição, nos dois ensaios sobre cinema (A Imagem-Movimento e A Imagem-
Tempo) e mais tardiamente, com Félix Guattari, n´O que é a filosofia?.     
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trata, portanto, de um embate entre a forma e o conteúdo, leitura equivocada que poderia sugerir 

que o filósofo toma como predileção a primeira em detrimento da segunda: é a própria forma 

que arrasta consigo o conteúdo. Com a Trilogia da Terra vimos que não se trata mais das 

associações entre as imagens como produtoras de sínteses ou de enunciados que a todo momento 

fariam o serviço de restituir o Todo carregando consigo os demais sistemas de valores e modelos, 

coextensivamente. Se estamos implicados com numa pedagogia das imagens, cabe aqui pensar 

o modo como a renúncia ao regime da representação, ao desfundar os modelos, desautoriza o 

cinema em sua função disciplinadora, uma vez que não cabe à arte congregar sentidos e sim 

amplificar as possibilidades de, pela dimensão plástica e sonora, produzir afecções. 

Numa das passagens da entrevista supracitada, Glauber Rocha pleiteia que os cineastas 

também possam fazer filosofia, entendendo-a como a capacidade de, por meio dos filmes, 

pensar o mundo – reivindicando na mesma moeda um estatuto ontológico próprio para o 

cinema. Sua fala encontra ressonância na formulação de Deleuze; contudo, para este, há todo 

um esforço em discernir a singularidade do campo problemático do pensamento nos domínios 

da arte e da filosofia. A discordância entre Deleuze e Glauber está no fato de que, para o filósofo 

francês, não há qualquer consistência ao dizer que o cinema reflete sobre um assunto, o cinema 

jamais seria filosófico por tal razão. Se o cinema pensa, e o faz indubitavelmente, isso se passa 

com seus próprios meios: os tais blocos de movimento e duração. A filosofia, acompanhando o 

raciocínio, tampouco reflete; ela não é o exercício de meditação sobre um tema, a natureza do 

seu pensamento encontra-se no ato de fabricação de conceitos. É assim que ambas, arte e 

filosofia, situam-se num mesmo território de criação. O que as distingue, no entanto, é que cada 

disciplina permanece sobre seu próprio plano – de composição, no caso da arte; de imanência, 

para a filosofia. Portanto, se por um lado Glauber reinvidica que o cinema seja filosófico – e isso 

o afasta da concepção deleuziana; por outro, ambos admitem que se trata de uma fuga à 

comunicação dos sentidos e, neste ponto, artista e filósofo compartilham o mesmo assento371.  

                                                
371 Tentando não nos alongarmos no debate já intensamente realizado, apenas aludimos a uma confusão 
reincidente, cujo esclarecimento é importante para a sustentação da ideia de uma pedagogia própria ao cinema que 
nada tem a ver com as maneiras como o pensamento é associado às imagens, comumente. Robert Stam indica-nos 
o limite dessa celeuma: “O cinema é em si um instrumento filosófico, um gerador de conceitos e um produtor de 
textos que representam o pensamento em termos audiovisuais, não mediante a linguagem, mas em blocos de 
movimento e duração. Tanto o cinema como a filosofia expressam, por exemplo, uma concepção de tempo, porém 
o cinema não emprega para ele (Deleuze) a abstração discursiva, mas a luz e o movimento. Uma teoria do cinema, 
para Deleuze, não trata ‘do cinema’, mas, do conceito desencadeado pelo próprio cinema, as formas que geram 
novos vínculos em territórios e disciplinas. Deleuze não se limita a teorizar o cinema de maneira inovadora: 
cinematiza a filosofia”, Robert Stam, Introdução à teoria do cinema, Campinas: Papirus, 2010, p. 297. É Jorge 
Vasconcellos, filósofo e comentador de Deleuze, que irá esclarecer a afirmação de Stam, que incorre de duas falsas 
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Aqui, sublinhamos que as perspectivas teóricas desenvolvidas por Deleuze em seus dois 

livros sobre cinema encontram um ponto de equivalência com o pensar-agir de Glauber, 

sobretudo após Di-Glauber (1977), filme realizado “num impulso”, bastante distinto das obras 

anteriormente roteirizadas, no qual o cineasta se diz desperto para “o aspecto eminentemente 

visual do cinema, o cinema, realmente, como visão, como cor, como imagem, como som, como 

poesia, como verdade. Não tanto como teatro, como romance, ou como ensaio...”372. 

Finalmente, a questão não reside na “arte a serviço da filosofia” ou vice-versa, mas de que modo 

tais planos se acoplam, trepidam e produzem ressonâncias. Se o problema é de ordem 

maquínica, como temos defendido, trata-se do acoplamento entre máquinas e aquilo que as 

põem a funcionar em seus agenciamentos. Quando Glauber insiste que com Di-Glauber 

percebeu o aspecto eminentemente plástico e sonoro do cinema, seu cinema converge para um 

campo de expressão que desfunda a representação como aquilo que lhe dá contorno e espessura.  

De um regime de representação a uma dimensão maquínica do cinema, as imagens são 

tratadas enquanto perceptos e afetos373 e os artistas tornam-se menos criadores de mundos 

                                                
interpretações: 1) descrever o cinema como aquilo que “representa o pensamento” e 2) insistir numa miscigenação 
entre os campos problemáticos da filosofia e do cinema. Como coloca Vasconcellos, “sem discordar completamente 
de Stam, mas procurando ir além de sua interpretação, digo que, na verdade, Deleuze não ‘cinematiza’ a filosofia, 
mais que isso; ele introduz movimento no discurso filosófico, fazendo do cinema não só importante intercessor da 
filosofia, mas também inventando com seus conceitos e signos um pensamento do cinema”, Jorge Vasconcellos, 
Deleuze e o cinema, Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006, p. 175. Mas são os próprios Deleuze e Guattari que 
arrematam a questão, sem deixar espaço para ambiguidade: “Vemos ao menos o que a filosofia não é: ela não é 
contemplação, nem reflexão, nem comunicação, mesmo se ela pôde acreditar ser ora uma, ora outra coisa, em razão, 
da capacidade que toda disciplina tem de engendrar suas próprias ilusões, e de se esconder atrás de uma névoa que 
ela emite especialmente (...) Ela não é reflexão, porque ninguém precisa de filosofia para refletir sobre o que quer 
que seja: acredita-se dar muito à filosofia fazendo dela a arte da reflexão, mas retira-se tudo dela, pois os 
matemáticos como tais não esperaram jamais os filósofos para refletir sobre a matemática, nem os artistas sobre a 
pintura ou a música; dizer que eles se tornam então filósofos é uma brincadeira de mau gosto, já que sua reflexão 
pertence à sua criação respectiva”, Gilles Deleuze e Félix Guattari, O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 
2007, p. 12.    
 
372 Glauber Rocha, “A passagem das mitologias” in: O século do cinema. São Paulo: Cosac Naify: Cinemateca 
Brasileira, 2006, p. 332. 
 
373 Ver: Gilles Deleuze e Félix Guattari, O que é filosofia?, p. 193-196: “Os perceptos não mais são percepções, 
são independentes do estado daqueles que o experimentam; os afectos não são mais sentimentos ou afecções, 
transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem 
por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, tal 
como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio um conjunto de perceptos e afectos. 
A obra de arte é um ser de sensação, e nada mais: ela existe em si”. É assim que um pintor deixa de mostrar uma 
flor em aparência morta para nos fazer ver uma flor em estado próprio de morte. São os acordes menores os 
perceptos não que nos fazem sentir o doloroso vazio do mundo, são as próprias sensações do vazio - conservam em 
si a melancolia do final de tarde. “Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, 
esculpimos, compomos, escrevemos sensações. As sensações, como perceptos, não são percepções que remeteriam 
a um objeto (referência): se se assemelham a algo, é uma semelhança produzida por seus próprios meios, e o sorriso 
sobre a tela é somente feito de cores, de traços, de sombra e de luz. Se a semelhança pode impregnar a obra de arte, 



 

 282 

interiores do que videntes e ouvintes. Seres de sensação e não sujeitos de representação. Ao 

longo desta tese, confrontamos tanto uma hipercentralidade do gênio artístico num excessivo 

psicologismo subjetivista, quanto uma função doutrinadora da arte, revestida de emancipação. 

Entendemos que as imagens não nos entregam informações ou mensagens, tampouco 

compartilham sentimentos individuais entre uma comunidade de falantes, ouvintes e videntes 

emotivos. As consequências que temos tirado dessa formulação, no tocante à pedagogia das 

imagens, não são pequenas: trata-se de uma reconfiguração integral do plano das imagens 

dissociadas de seu compromisso moralizador, engendrando o espectador enquanto uma 

virtualidade, apto a operar com seus regimes de signos heterogêneos, atuando numa região 

interseccional às imagens. Podemos mesmo nos apropriar da proposição que Consuelo Lins faz 

a respeito do cinema de Eduardo Coutinho, argumentando quanto à presença de um espectador-

montador, para estendê-la como uma espécie de axioma da pedagogia das imagens374. Nessa 

formulação, Lins demonstra como os filmes de Coutinho, sobretudo na fase final, pressupõem 

mais e mais um tipo de espectador que é intimado a trabalhar, a partilhar o jogo de cena fílmico 

já que o cinema não lhe entrega mais uma verdade pronta e acaba, tampouco chaves de 

interpretação para os acontecimentos filmados: “não se trata mais, ou não se trata apenas, de 

produzir um espectador ativo, crítico, ciente das condições de produção das imagens; tampouco 

somente um espectador oscilante, que duvida, mas um espectador-montador, que tem que se 

esforçar para criar uma visão própria do que experimenta na sala de cinema”375. Lins pergunta-

se, finalmente, se não seria essa uma forma de pedagogia, justo aquela que dá trabalho ao 

espectador, o impele a pensar, demonstrando e remontando o que apreende, como os próprios 

operários do cinema376. Nossa resposta seria que, sim, só parece haver uma forma de ativar a 

                                                
é porque a sensação só remete a seu material: ela é o percepto ou o afecto do material mesmo, o sorriso de óleo, o 
gesto de terra cozida, o élan do metal, o acocorado da pedra romana e o elevador da pedra gótica. E o material é 
tão diverso em cada caso (o suporte da tela, o agente do pincel ou da brocha, a cor no tubo), que é difícil dizer onde 
acaba e começa a sensação, de fato; a preparação da tela, o traço do pelo do pincel fazem evidentemente parte da 
sensação, e muitas outras coisas antes de tudo isso”.   
 
374 Cf. Consuelo Lins, "O cinema de Eduardo Coutinho: entre o personagem fabulador e o espectador-montador" 
in: Milton Ohata e Eduardo Coutinho (Orgs.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Edições SESC: Cosac Naify, 
2013, p. 375–388. 
 
375 Ibid., p. 384.  
 
376 Cf. Consuelo Lins, O cinema de Eduardo Coutinho: entre o personagem fabulador e o espectador-montador, 
p. 388: “Mas não seria essa uma ótima ‘função’ de um filme? A de estimular o espectador a ser um montador em 
potencial, um decifrador por excelência, apto a usar a sua memória de imagens para comparar o que vê com o que 
já viu, e criar sua própria apreensão das configurações propostas?”. 
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pedagogia das imagens: pondo o espectador também para trabalhar, mas sem obrigá-lo a fazer 

nada377.  
 

[e] 

 

Abrir o campo das imagens aos espectadores-montadores não é tarefa das mais fáceis. 

Primeiramente, seria um equívoco vislumbrar que o regime da representação pode ser 

substituído por qualquer outro tipo de estrutura antagônica, de forma dualística, seja ela mais 

libertária, fluida, móvel, horizontal, flexível, experimental, errática ou o que quer que seja. Pois, 

as estruturas de representação, por estarem excessivamente ligadas a predicados e forças 

determinadoras que planificam os devires, renunciam à dimensão performativa da subjetividade, 

inalienável das afetações dos sentidos no corpo como uma máquina-desejante. Vimos como este 

sistema é inseparável de todo um programa jurídico-avaliativo, dos festivais à crítica, passando 

pelas teorias e obras. Então, se quisermos realizar o deslocamento para o domínio efetivo da 

criação do cinema e educação, simultaneamente, será preciso invalidar as estruturas que 

produzem os fundamentos dando-lhes outras funções. Mas, insistimos, delas não sairão novas 

estruturas melhoradas ou mais democráticas. Somente movimentos ou tentativas. Falamos de 

uma força acontecimental irredutível à modelização, contrária à toda força estabilizadora ou 

estruturante.   

Evidentemente, tais movimentos não se produzem de modo ordenado e apaziguado, 

como o mar calmo que passa a rebentar-se em ondas, para então serenar. A representação não 

cessará de emergir buscando vínculos de atualização externos e interiores aos campos do saber 

e das imagens. Ela brota ainda que se lancem tantas pás-de-terra sobre suas figurações 

condicionantes e codificadoras. É preciso tremendo esforço de desarticulação do que está dado 

a ver e a conhecer para que a representação não arrebente as bordas do quadro e se instale bem 

no centro do império dos sentidos com seus laços morais e vínculos estabelecidos com uma 

comunidade preconcebida, disponível e à espera para ser capturada pelo aparato cinematográfico 

e sua rede de signos. A força centrípeta da representação tenderá à inoculação do devir para 

imobilizá-lo oferecendo em seu lugar uma imagem do povo: a fome e a pobreza como mitologia, 

                                                
 
377 Cf. Cezar Migliorin e Isaac Pipano, “Imagens-que-estão-aí” in: Cinema de Brincar, p. 113: “O que é então essa 
confiança no espectador? É acreditar em sua capacidade de comparar, fazer associações, se colocar diante das 
imagens, ser afetado, rejeitar gestos e discursos. A abordagem crítica das imagens não vem de uma fala organizada 
pelo filme, mas da capacidade dos espectadores em operar intelectual e sensivelmente com as imagens”. 
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o analfabetismo como doença, a moralidade cívica como remédio social, a gramática para 

ensinar as crianças aquilo que já sabem Por isso, insistimos, não se trata de mais modelos, mais 

condizentes com formas de vida plurais, progressistas e libertas: apenas processos de 

singularização e multiplicidades.   

Para que o cinema possa produzir tais movimentos, renunciando ao regime de 

assujeitamento modulado pelas imagens, nos dirigiremos à desarticulação da identificação do 

indivíduo singular para a forma de uma enunciação coletiva – reside aí seu aspecto mais político. 

Ao invés de repositórios individuais, preparados de modo semelhante para a compartimentação 

das imagens-que-sabem-demais, surge outro agrupamento coletivo, que não é mais a soma 

individual dos componentes de uma série. É a produção do intervalo, de modo desigual, entre 

o que se é e está, o que se atualiza num indivíduo e a defasagem insuperável entre o que se pode 

vir a ser – o caldo pré-individual que constitui o mundo habitável. É neste ponto, contudo, que 

o cinema se torna insuportável. Ao permitir-se reinstalar a questão – quid juris? – tudo se passa 

como se todas as outras reivindicações pudessem estar ameaçadas em suas formas de direito, 

justo aquelas que têm sido as macrooperadoras do capital, do Estado, das instituições, da 

identidade, do sexo, do gênero, da educação e, também, da própria cinefilia e teoria do cinema, 

como vimos com a crítica à Alain Bergala. O movimento impingido aqui é o mesmo: ao colocar 

a pergunta sobre com qual direito o cinema se funda, a questão se estende para além do cinema, 

uma vez que não se trata apenas de histórias ou temas, como vimos. Levando-a ao céu de suas 

possibilidades – o plano de composição da arte – nos perguntamos como seu alcance se estende 

a todos os povos e devires minoritários, a todas as formas de ocupar esta terra, a todas as forças 

e poderes assujeitadores, aos processos subjetivos vincados às imagens. E, sobretudo, alcançando 

a potência da vida não submetida ao imperativo das forças cisheterocapitalísticas, tanto em seus 

modos de produção, como em seu regime de signos. Não se trata de algo que pertence ao campo 

da arte, simplesmente, mas às disputas políticas e estéticas do nosso mundo, aos modos de vida 

que são autorizados em detrimento daqueles estrangulados, na literalidade asfixiante da palavra 

encarnada pela imagem do segurança que sufoca o menino no supermercado. Tão mais por isso 

trata-se de um problema irredutível a uma arte exaurida em seu próprio regime artístico, mas 

uma forma da arte que pode instaurar modos de existência que não existem, elevando a 

dimensão sensível à altura da política378: cinema como arte e não-arte, num só e mesmo gesto. 

                                                
378 Ver: Isabelle Stengers e Bruno Latour, “Le sphinx de l’œuvre” in: Etiénne Souriau, Les différents modes 
d’existences. Paris: Presses Universitaires de France, 2009, p. 11 (tradução nossa): “Engaja a instauração nas 
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Parafraseando o que escrevem Bruno Latour e Isabelle Stengers em seu prefácio à revisão de 

uma das mais importantes obras de Etiénne Souriau: engaja a instauração nas imagens como 

processos subjetivos (e não mais como arte de fazer filmes), mudarás todo o cinema! 
 

[e] 

 

Paulo Freire escreveu que não podendo tudo, a prática educativa pode alguma coisa. 

Godard, em História(s) do Cinema, diz que o cinema pode qualquer coisa379. Entre alguma e 

qualquer – e suas correlatas variações de tradução – talvez ambos estejam de acordo que as 

superestruturas econômicas, políticas e simbólicas, operam conferindo formas de codificação e 

determinação que oprimem e imobilizam a vida. Nesses termos, não seria então alguma coisa 

apostar justo nessa condição precária que orienta a educação e o cinema para além do que está 

estatuído? Intuo que ambos responderiam “sim”. Não seria também necessária à dimensão 

política-estética da educação, em seu convívio com as imagens, a consagração de que se trata de 

fazer muito pouco e, sendo pouco, algo de radicalmente outro se produz? Moindre geste. Gesto 

mínimo cuja potência aberrante nos conduz a uma nova ética da imagem na educação.  

Pode, então, a pedagogia das imagens nos devolver um mundo “grávido de 

possibilidades”380? Com Peter Pál Pelbart (seguindo as pistas de Souriau...) vimos que a própria 

vida é uma “obra por fazer”. Não obra como uma peça de arte renascentista, um quadro ou 

composição, mas a vida enquanto obra aberta e, portanto, inantecipável: nada está garantido, 

tudo pode colapsar – a obra, o criador, a instauração -, mas essa hesitação é própria ao processo, 

não uma insuficiência ontológica, tampouco falha constitutiva. Ou ainda, seguindo as pistas de 

                                                
ciências, mudarás toda a epistemologia. Engaja a instauração na questão de Deus, mudarás toda a teologia. Engaja 
a instauração na arte, mudarás toda a estética. Engaja a instauração na questão da alma, mudarás toda a psicologia. 
O que cai por terra em todo caso é a ideia, no fundo bem ridícula, de um espírito que estaria na origem da ação e 
cuja consciência seria projetada em seguida por um ricochete sobre uma matéria que não teria outro porte, outra 
dignidade ontológica senão a que se condescendesse em atribuir-lhe”.  
 
379 “Nesta obra, Godard quer celebrar o centenário cinematográfico e, ao mesmo tempo, fazer um balanço, ou até 
mesmo emitir um juízo, acerca da criação e da sua relação ao poder político e à ética das imagens no fim do século 
XX, após um século de cinema. Eis o que ele nos dá a ler, em três tempos, no écrã: ‘O que é o cinema? Nada. O 
que ele pretende? Tudo. O que pode ele? Qualquer coisa’”, Marie-José Mondzain, "Nada Tudo Qualquer coisa 
Ou a arte das imagens como poder de transformação" in: Rodrigo Silva e Leonor Nazaré (Orgs.), A república por 
vir: arte, política e pensamento para o século XXI. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 105. 
 
380 Peter Pál-Pelbart, Por uma arte de instaurar modos de existência que ‘não existem’, p. 256: “Um mundo grávido 
de possibilidades: eis o que cotidianamente nos parece confiscado, dada a predominância de um modo de existência 
universal que tende a abortar justamente a emergência de modos outros”.  
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Denise Ferreira da Silva: se, em vez de apostarmos neste mundo, O Mundo Ordenado, 

pudéssemos traçar planos e imaginar o mundo como uma vasta plenitude, uma composição 

infinita em que cada singularidade existente está sujeita a se tornar uma expressão possível de 

todos os outros existentes, com os quais ela está emaranhada para além do espaço e do tempo: 

“depois de romper os muros vítreos, formais e fixos do Entendimento, liberada do jugo da 

certeza, a imaginação pode conceber um rearranjo dos componentes fundamentais de tudo para 

refigurar O Mundo como um todo complexo sem ordem”381. E, quando falamos dos outros 

existentes, falamos de todos os viventes, desde as bactérias, vírus e os microorganismos, tudo o 

que nos escapa e que por vezes nos mata. Isabelle Stengers tem optado por chamar a Terra, esse 

nosso planeta, de Gaia382, clamando por maneiras urgentes de embarreirar nosso destino de 

predação, centralizado na humanidade, autonomizando a vitalidade dessa multidão anônima de 

microorganismos, na qual estão incluídos todos os viventes.  

Não seria então o caso de fazer do cinema e educação não o solo onde se funda a vida, 

mas o canteiro de obras que a produz, ininterruptamente? Seguindo a pista deixada por Juliano 

Gomes383, se voltamos à Glauber, não é para refundá-lo como mito do cinema brasileiro, mas 

para dar à suas imagens uma obra sobrevivência – pedagogia das imagens: 

  

                                                
381 Denise Ferreira da Silva, “Sobre diferença sem separabilidade” in: 32a Bienal de São Paulo: Incerteza Viva. São 
Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016, p. 58.   
 
382 “A novidade em relação à Terra é que, quando falávamos da Terra ou da natureza, nós é que éramos os sujeitos. 
Nós éramos os sujeitos, no sentido de que éramos culpados, tínhamos deveres, era nossa história que era o problema 
– pelo menos no imaginário do europeu do século XIX, e sobretudo do século XX. A partir do momento em que 
Gaia se manifesta, a partir do momento em que Gaia coloca um problema, a partir do momento em que Gaia faz 
uma intrusão, não somos mais os únicos sujeitos da nossa história; devemos, de uma maneira ou de outra, aprender 
a compor com esse ser temível; e, em relação a esse ser, podemos sempre sonhar que a coisa vai se resolver, que é 
só uma crise, mas na verdade nós sabemos que não é – e os cientistas que nos dizem isso foram fortemente atacados 
por aqueles que não querem saber o que está se passando; mas, se bancarmos os avestruzes, a coisa não vai se 
resolver com apenas algumas modificações adaptativas”, Isabelle Stengers, “Gaia” in: Catálogo forumdoc.bh.2017, 
Belo Horizonte: Filmes de Quintal, 2017, p. 122.    
 
383 Juliano Gomes, SAC Rocha (2017), p. 45-46. 
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c. O cinema de Glauber deixou herdeiros? 
 i. Herdeiro é papo de patrão. 

ii. Os interlocutores estão aí. São os mesmos. Misticismo pagão, a polirritmia, a 
colagem, as defasagens, as batidas, incêncios, cultos, explosões, sinapses. Mais 
fácil achar o cinema dele fora das salas. Apesar de tudo, a matriz é permanente, 

d. Esses filmes são incompreensíveis! 
 i. Esses filmes parecem ter um só tema: educação. 

 1. Uma espécie de teoria sobre educação 
 2. Que é o mesmo que: como suscitar o desejo? 
 3. Como cantar para subir? 

4. Como descrever a subida, o canto, e torná-los atos e matéria partilhável 
do pensamento?  

 5. Como se aliar se multiplicando, se dissolvendo, se plurimascarando? 
6. Como conceber formas de composição que atravessam as batidas da 

polícia (polícia vem, a polícia vem – e parece que entre os 
inteligentes virou a atividade anaeróbica preferida)? 

7. Nelson Rodrigues na sessão de Terra em Transe classificou-o como um 
vômito (comparando-o aos Sertões de Euclides). O vômito, a diarréia, 
são modelos, modos de expelir, de exprimir – são técnicas, material 
pedagógico.  

8. HO, em “Brasil diarréia”: “Maior inimigo: o moralismo quatrocentão (de 
origem branca, cristã-portuguesa) – brasil paternal – o cultivo dos 
‘bons hábitos’ – a super autoconsciência – a prisão de ventre 
“nacional”.  

a. E porque se vê em 2017 pouca fome de debate público? 
Essa sanha, esse fogo no cu, de Glauber, de HO, sumiu pra 
onde? Essa vontade de escrever, descrever, de sistematizar, 
de dessistematizar, de fazer também da escrita uma interface 
que afinal faz confundir onde começa a obra e onde ela 
termina, criando uma outra face que é a própria obra, 
indissociável a ela. Olhando de longe, parece um projeto 
educativo. Padece 
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[e] 

 

Boa Água384: dentro.  

 

Num dos mais belos planos do cinema brasileiro contemporâneo (vejam, não é 

exagero385) uma criança, negra, completamente vestida, toma uma ducha a céu aberto. Seu corpo 

recebe um enorme volume de água de algo que escorre do fora de quadro, mas não vemos. Às 

mãos de um corpo qualquer, a câmera trêmula enquadra-o apenas parcialmente, posicionando 

o rapaz no extremo inferior direito do quadro, com ele criando uma linha diagonal que vai dali 

ao sol ardente, cujos raios fortes, vibrantes e amarelos, estouram os pixels e tingem de luz dura 

o canto oposto, a ponto de tornarem-se puro branco, além do que a câmera suporta com seu 

sistema de captação: a imagem sempre num passo aquém ou além do mundo. É admirável a 

plasticidade do plano: garoto e sol, enquadrados conjuntamente, à mesma estatura da 

profundidade de campo, avizinhados pelo contraste azul-amarelo das cores complementares em 

degradê, do ponto mais iluminado ao local onde se faz quase penumbra. O dia vai caindo 

enquanto o menino se refresca, ao passo que brinca. Seus movimentos denotam que ele está 

menos interessado em se lavar do que gozar do momento para performar um instante de puro 

esteticismo, jogando com o aparato cinematográfico, cuja presença ele atesta com seus olhares 

reflexivos. Vemos partes de uma construção que, pela sua característica arquitetura, nos faz crer 

ser uma escola, como um cenário ao fundo. Com frequência, a câmera trepida, revelando na sua 

instabilidade o corpo daquela ou daquele que a segura – o que nos permite desconfiar ser uma 

criança que, do anticampo, registra o “banho” do colega que se diverte sob a água fresca nesse 

dia de sol quente paraibano. Na banda sonora, a trilha instrumental projeta uma atmosfera 

lúdica e branda à cena, compondo com a natureza essencialmente plástica e coreográfica do 

                                                
 
384 Filme-carta realizado na Escola Abelardo Alves de Azevedo em Conde (PB) pelos estudantes Ana Cláudia, 
Ana Letícia, Cristiane, Eduardo, Erick, Gabriel, Geovana, Lindionara, Maicon, Maria Mariana, Maria Vitória, 
Mariana Nascimento, Mikael, Pedro Rian, Rafael Severino, Thaliusis, Vitória, acompanhados pela professora 
Silvania Santos e a mediadora Ana Bárbara Ramos, durante a primeira edição do projeto Inventar com a Diferença. 
O trabalho, iniciado em 2014 deu início à posterior criação do projeto Semente Cinematográfica, realizado por Ana 
Bárbara Ramos, Felipe Leal Barquete, Isa Paula Morais, Mariah Benaglia e Valdenise Nogueira. Disponível em: 
<http://www.sementecinematografica.com.br>. Acesso em: 03 de jan. de 2019. A respeito do conceito “filme-
carta”, recomenda-se a leitura de Cezar Migliorin e Isaac Pipano, "A máquina e o filme-carta" in: Cinema de 
brincar. Belo Horizonte: Relicário, 2019, p. 71-89.. 
 
385 Ver no site: [coleções] > [montar] 
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plano: o garoto anda, gira em torno de seu próprio eixo, entra e esconde-se da torrente da boa 

água que cai aos montes, como afluências pluviais pesadas, sem conter um sorriso contagiante, 

satisfeito. A sequência dura mais de um minuto e é descontinuada subitamente por um corte 

que conserva a incidência do sol e da trilha, construindo um curioso raccord espaço-temporal-

sonoro, deixando-nos entrever um grupo de crianças, com seus corpos silhuetados, como 

pedaços de sombras moventes, caminhando por uma estrada de terra. Posicionada entre as 

crianças, movendo-se no mesmo ritmo, a câmera integra-se ao grupo como se fosse “parte da 

turma”, só mais uma / um. A música permanece, agora com volume reduzido, imiscuída ao som 

direto, para incorporar a voz rouca da criança – uma menina – que narra a carta a seguir: 

– Boa Água, 02 de junho de 2014. Querida pintada, tudo bem? Estou morrendo de 

saudade do seu leite... hum... leitinho bom... Desde que você partiu a gente teve que comprar 

leite de caixa, com gosto de água. Estou sofrendo muito. Outro dia fui numa vacaria em busca 

de uma vaca como você. Olhei todas as vacas, mas não me interessei por nenhuma. O dono da 

vacaria disse: ‘– Então, que tal beber um pouco de leite de duas das minhas melhores vacas, aí 

você escolhe pelo leite?’. Eu aceitei, mas, no fundo do meu coração, achei que isso não ia dar 

certo. Mas experimentei mesmo assim. Pois, Pintada, acredite era melhor que o seu! Mas não 

fique triste, não, você sempre está no meu coração. Um beijo, Geovana”. Em paralelo à narração 

da carta à vaca Pintada, Boa Água nos mostra planos fragmentados de uma vacaria por onde 

diversos animais circulam (vacas, cavalos, cachorros, humanos). As imagens não ilustram a carta, 

ao contrário, nos metem no centro do imaginário por ela aludido em sua interlocução com o 

animal. Quer dizer, a menina narra um evento, porém, não a vemos na vacaria, tampouco a vaca 

Pintada ou o teste gustativo sugerido pelo vaqueiro. Vemos o mundo com o qual a carta entra 

em relação, adicionando à imagem sua camada fabulatória, admitindo haver uma agência 

humana na vaca com a qual é possível dialogar e que, porventura, pode responder ao 

enunciado... nunca se sabe. Filmados à altura dos olhos das crianças, indistintamente, o ponto 

de ver dos curtos fragmentos compõem uma espécie de caleidoscópio dessa região rural. A 

inscrição fílmica coliga o corpo daquele ou daquela que filma ao aparato cinematográfico, 

fazendo-o funcionar desde onde é possível estar, de como é possível mover-se, daquilo que se 

pode ver à medida que o corpo se encaixa nessa maquinaria e, com ela, algo alcança, incluindo 

no movimento a própria respiração que comporta, às vezes insuficientemente, o pesado aparato. 

Sem dever nada à gramática cinematográfica, que condenaria a oscilante câmera na mão como 

consequência da inabilidade de seu / sua operador/a, como o ultrapassado (mas atual) 
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questionamento de Bernardet diante das imagens de Deutrudes; o filme inclui o olhar das 

crianças em sua mise-en-scène não pela associação a um ponto de vista infantil, essencializado, 

mas pela injeção do corpo da criança inteiramente, com seu peso, movimento, duração e 

intensidade. Interação entre as forças da máquina-cinema e dos corpos infantis que desarticula 

a narração de Geovana ao olhar da protagonista, colocando-o em meio às outras crianças que 

habitam aquele território, com-posicionando sua fala entre a dimensão essencialmente 

intimista, de todo modo, já também transformada pelo dispositivo de criação que levou à 

redação de caráter fabular da carta dirigida a um agente não-humano; e o olhar trans-individal 

dos corpos que tomam a câmera e com ela assumem, apenas fragmentária e provisoriamente, 

um novo ponto de ver – o qual, no limite, não remete a nenhum ponto de vista subjetivo, nem 

mesmo ao olhar da narradora da carta. Não há centralidade individual, apenas singularidades: 

desde o menino que toma sua ducha à garota que, ao final de Boa Água, bebe o leixe de caixinha 

desenhando no gole um bigode constituído pela espuma branca leitosa, fixada em superclose. 

Protagonista, se é possível chamar essa presença tão circunscrita assim, somente se forçarmos 

os vínculos de causalidade narrativa, muito frágeis, que poderiam haver entre o “eu” da carta e 

a imagem subsequente. Ainda, se falamos de protagonista, o que dizer do garoto que se banha 

no início do filme – não somente pela sua duração em quadro, mas também – e a forma 

majestosa como constrói sua performance assumindo um lugar de radical centralidade para, em 

seguida, ser abandonado pelo filme e perder-se em meio aos demais?  

Seja como for, o que o enquadramento final de Boa Água nos entrega é menos a 

coincidência entre a voz da estudante e seu lugar como protagonista de uma narrativa do que 

um pedaço de boca e um bigode de leite, extratos de um corpo metido em cena como todos os 

demais corpos vistos, vincando a experiência narrada ao ato performático de lançar imagens ao 

mundo. Aqui, a representação deixa de se estabilizar como pretendente, reagir como sintoma 

ou enquadrar-se como exigência, para situar-se apenas como parte do que a imagem dá a ver, 

pois há propriamente corpos e sujeitos “representados”, figurando as cenas. Porém, as formas 

expressivas do filme assumem pela montagem uma potência que as ressignificam na pulsão do 

acontecimento e que fazem a representação tremer, abrindo-a ao desfundamento das imagens, 

como um ato performativo. Performance que se passa sem o imperativo de ter a câmera 

explicitada, na relevação do anticampo, ou outras demais estratégias reflexivas próprias ao 

regime de opacidade que caracterizou o cinema moderno, que jogam com a reflexividade 
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reiterando ao espectador que, no final das contas, trata-se sobretudo de uma construção 

artificializada.  

Antes que Boa Água torne-se um filme exemplar – e que caiamos nós mesmos nas 

armadilhas da representação – é importante ressalvar que seu gesto não é exclusivo e que não 

partimos dele, metonimicamente, para engendrar uma justificativa que se adequa 

confortavelmente a um problema teórico anterior, como uma grande lona que cobre 

comodamente todas as imagens produzidas nas escolas (ou pelo menos aquelas em que 

apostamos). Em outros filmes recentes, não apenas feitos nas escolas, é verdade, encontramos 

uma equivalência ao tipo de inscrição coincidente àquela realizada por Boa Água. Filmes que 

ressignificam diferenciadamente o modo como temos olhado para o cinema contemporâneo, de 

maneira mais ampla, apontando para um momento em que o próprio campo, entre teoria e 

realização, está também afetado pela crise epistemológica que assola todo o pensamento 

monotemático ocidental, o que inegavelmente cria novas problemáticas e expõe os limites das 

ferramentas empregadas diante das imagens, caras à razão moderna. Em comum, em filmes tão 

singulares, realizados a partir de processos originais e irreprodutíveis, percebemos uma 

equivalência entre essa presença de uma espécie de “reflexividade sem nenhuma marca de sua 

inscrição”386. Nesse gesto reflexivo as imagens são devolvidas aos espectadores como que numa 

espécie de dobra sobre si mesma, invocando simultaneamente o mundo vivido (a escola, 

estudantes, território) para o interior da cena cinematográfica, provocando a manutenção de um 

fora de quadro, insistentemente: “certo tipo de reflexividade que nos demanda como espectador 

da obra autônoma e também como alguém que é afetado sobre o processo subjetivo e criativo 

de onde tais imagens surgem”387.  

Como explicita André Brasil, a coabitação entre uma dimensão representacional e outra 

performativa se dá, sobretudo, nas experiências contemporâneas – seja na mída, nas artes visuais 

ou no cinema –, expondo o limite no qual as imagens deixam de estar apenas representando. 

Apenas, ele insiste, pois, elas inventam e produzem formas de vida que mantêm uma relação de 

contiguidade com a obra em determinados aspectos, ao passo que, em outros, demonstram 

claras cisões. Isto é, “performances que estão simultaneamente no mundo vivido e no mundo 

                                                
386 Cf. Cezar Migliorin e Isaac Pipano, Cinema de brincar. Belo Horizonte: Relicário, 2019, p. 67. 
 
387 Idem. 
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imaginado, elas são, a um só tempo, forma de vida e forma da imagem”388. Se há uma 

equivalência no gesto reflexivo, permitindo-nos colocar Boa Água ao lado de filmes tão díspares 

como Um Filme de Verão, de Jo Serfaty (2019); Ela Volta na Quinta (2015), de André Novais; A 

Vizinhança do Tigre (2014) de Affonso Uchoa; Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós (2014); 

O Céu sobre os Ombros, de Sérgio Borges (2010) ou Morro do Céu (2009), de Gustavo Spolidoro; 

é porque todos parecem fazer do cinema não mais uma janela, como no regime de transparência; 

ou um espelho quebrado, procedimento do cinema moderno; mas, nos apropriando aqui do 

termo de Gilbert Simondon389 definitivamente, força-cinema que afeta as vidas-imagens, 

defasando-as390. Ou, como mencionava Leda Maria Martins, em debate na Mostra de 

Tiradentes, uma espécie de câmera-trans – nem objetiva, nem subjetiva: pré-individual, que 

agencia corpos-tela aos modos de existência numa relação interseccional que não se satisfaz pela 

dualidade corpo-matéria. Se “todo ser é um fluxo contínuo de ocorrências”, como formulava 

Whitehead391, a câmera introduz seus próprios fluxos maquínicos nessa acoplagem.  

Passo à frente: o que os filmes nas escolas podem ensinar ao cinema e agregar ao campo 

teórico, incidindo diretamente nas ferramentas próprias à análise fílmica e à crítica; é que, no 

jogo inexaurível entre as vidas e o pensar-agir imagens, nos interessa a manutenção desse 

parodoxo do filme ser obra de arte, compor o regime artístico do cinema e não ser, ser também 

nada, gesto mínimo, insignificante, somente intercessor392 como parte de um processo de 

                                                
388 André Brasil, “A performance: entre o vivido e o imaginado". Trabalho apresentado ao GT Comunicação e 
Experiência Estética, XX Encontro Anual da COMPÓS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, de 14 a 17 de jun. 2011. Disponível em: < http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1603.pdf>. Acesso 
em: 10 de set. de 2016.   
 
389 David Lapoujade, Deleuze, os movimentos aberrantes, p. 117: “Se Deleuze admira tanto Simondon, é 
justamente porque sua teoria da individuação é a exposição sistemática desses pontos: todo processo de 
individuação é concebido a partir de um campo pré-individual, pensado como tensão entre disparates, isto é, como 
problemática; o processo de individuação consiste precisamente numa síntese que integra tal disparação num 
sistema de ressonância interna [...] Em toda parte, Ideias como campos pré-individuais problemáticos, em toda 
parte, corpos que tentam resolver esses problemas em função da distribuição de seus potenciais e das singularidades 
que os afetam, dos encontros que redistribuem essas potências, segundo espaços-tempos variados”. 
 
390 Podemos estender à Boa Água o comentário que César Guimarães elabora sobre o modo como o cinema interage 
com as vidas dos personagens e sujeitos da realidade no filme A Vizinhança do Tigre, ao dizer: “Joguemos com esse 
duplo sentido: por um lado, a vida dos jovens é exposta, reconfigurada pela passagem do filme (o devir que alcança), 
pela sua passagem pelo filme (que tem para eles valor de travessia, de prova realizada); e por outro lado, de maneira 
complementar, os espectadores também são expostos à crueza das formas de vida que se reinventam diante deles, 
animadas pela performance dos personagens”, César Guimarães, “Na vizinhança do tigre: lá onda a vida é 
prisioneira” in: Revista ECO-Pós. v. 20, n. 2, p. 17–31, 2017. “” 
 
391 Alfred North Whitehead, The concept of nature. New York: Cosimo classics, 2007. 
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aprendizagem, vestígio de uma ação concreta no mundo da educação, entre as fórmulas 

matemáticas, as aulas de ginástica, os livros de história e a programação. Cinema em devir, 

cercado pelas tais “caravanas móveis” de que fala Daniel Lins, esses blocos de energia que 

costumamos nomear crianças – e que nem sempre atendem ao nosso chamado. Boa Água nos 

lançou das mais importantes pistas: mostrou o intervalo que não víamos no paradoxo da obra 

de arte, desdobrando o regime estético de Jacques Rancière para além do que ele próprio parecia 

ver. 
 

[e] 

 

Boa Água: fora393.  

 

Assunto :   
Co rpos  ind óce is ,  o  c inema  na  esco l a  e  a  vaca  ( l o ngo ,  
l ongu íss imo ,  l e ia  quando  pude r . . . )  
 

23 se te mbro  2015  22 :15  
 
Ana  Bárba ra ,  
 
Há  ma is  ou  menos  um  mês  pa r t i c i pe i  de  um  cong resso 394 na  
UFF  e  ap resent e i  um t raba lho  o nde  começ o a  e lab ora r  
a lgumas  das  ques tões  cen t ra i s  d a  minha  tese ,  nes t a  e tapa  
in ic ia l . 	  
 
Bas icame nte ,  es to u  i n te r essado  em  es t udar  um pouc o  os  
co rpos  das  c r ian ças  e  o  mo do co mo  os  d ispos i t i v os  

                                                
392 Cezar Migliorin e Isaac Pipano, Cinema de brincar, p. 62: “Assim, se por um lado não desejamos submeter os 
filmes feitos nas escolas aos mesmos procedimentos avaliativos com os quais olhamos outras experiências artísticas, 
por outro, é o próprio campo da arte que nos possibilita olhar para os filmes autonomamente, condição fundamental 
para a manutenção do paradoxo. Desse modo, o desafio que se apresenta aos filmes à educação é que eles não 
podem simplesmente fazer passagens a objetos de arte e abandonar o ordinário de suas existências; mas, também, 
não podem renunciar ao seu destino como arte (grifo nosso)”. 
 
393 Troca de emails realizada com Ana Bárbara Ramos, responsável pela mediação e montagem do filme Boa Água, 
entre os dias 23 de setembro e 14 de outubro de 2015. Matenho a grafia e as eventuais contravenções da norma 
ortográfica, conservando os textos em suas versões “originais”.  
 
394 Isaac Pipano, “Os corpos (in)dóceis das crianças e as imagens performáticas” in: III Cocaal – Colóquio de 
Cinema e Arte da América Latina: Relatos Selvagens – Tensões, disputas e desvios. Universidade Federal 
Fluminense, Niterói - RJ, 2015.   
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mob i l i zam  ce r to  t i po  de  pe r fo rmance que  escapa  às  l óg icas  
de  doc i l i zaçã o ,  ades t rame nto  ou  assu je i tamen to  de sses  
mesmos  c orpos  pe la  esco la .  Um  t ipo  s ingu la r  de  " r ebe l d ia"  
que  não  é  do  en f ren ta mento  c om a  d is c ip l ina  d a  esco la  e  
suas  câme ras  d e  v ig i l â nc ia ,  um t ipo  d e  " indo c i l i d ade"  
p ropr i amen te  p r odut i va ,  que  ta l vez  nos  a ju de  a  pe ns ar  a  
p rópr i a  noçã o  de  emanc ipação .  Se rá  qu e  a  p resenç a  do  
c inema na  esco la  pode  t ra ns f igu ra r  ou t r as  fo rmas  de  
comunhão ,  que  também levam à  pro dução  do  co nhec ime nto ,  
e  que  não  são  n a tur a l i zadas  co mo pr á t i cas  do  merc ado ,  das  
míd ias  soc ia i s  e  de  ou t ras  p la ta fo rmas  que  f i cam ins t i g ando 
esses  men in os  e  men inas ?  
 
Nos  ú l t i mos  tempos ,  temos  che gado  a  uma  co nc l usão  
fundamenta l  de  que  par a  o l ha r  pa r a  as  ima gens  do  c i n ema 
na  esco la  é  p rec iso  nos  a rma r de  ou t ro  ins t rumen ta l .  A 
aná l i se  f í lmic a  não  pare ce  se r  o  bas tan te .  Peç o  descu lpas  
po r  a lo ngar  o  e ma i l ,  mas  e nv io  p ra  t i  uma pe quena  t roc a  de  
mensagens  que  t i ve  com o  Cezar  (Mi g l i o r i n )  a  respe i t o  do  
tema .  Acho  que  e l a  i l us t ra  o  que  ten t o  te  d i ze r .  
 
I saac :  
 
“pa rece  c la ro  agor a  que  as  i magens  p roduz id as  nas  esc o las  
não  pode m ser  d i ssoc ia das  dos  modos  de  p rodução  e  dos  
p rocessos  que  as  cons t i tue m.  ap esar  de  sa bermos  d isso  
desde  o  p r inc í p io  do  I D ( Inventa r  co m a  Di fe renç a) ,  e  de  
a lguma fo rma ,  desde  o  doc umen tá r io  moderno ,  a  cada  
ex ib ição  f i ca  ma is  ev ide nte  a  necess ida de  de  p roduz i r  uma 
abordage m que ta mbém c omp reenda o  modo como  os  
es tudant es  se  enga ja m na  produção  d as  ima gens .  
 
pe rgun ta r i a  se  q ua lque r  imagem do  ca mpo do  doc umen t á r io  
pode  se r  co mpre end ida  p a ra  a lé m dessas  re laçõe s .  a  
ques tão  se r i a  e n tão  a té  q ue  ponto  po dere mos  nos  de te r  num 
corpo -a-c orpo  com  as  imagens ,  apenas .  tendo  a  ac re d i ta r  
que  nas  esco las  as  imagens  não  podem se r  o  f im  das  
aná l i ses ,  p rec isamos  sempre  re to rnar  ao  mundo .  
 
se  e las  não  podem então  se r  apar tadas  da  cena  que  a  
p roduz ,  e  es ta  cena  n ão  es tá  v i s í ve l  na  te la ,  não  se  e f e t i v a  
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na  mate r ia l i d ade  das  image ns ,  f i c o  ten tado  a  a r r i sca r  uma 
rev i são  da  p róp r ia  noçã o  d e  fo ra -de -qua dro .  o  fo ra -de -
quadro  não  ape nas  co mo  aque la  zona  a lh ures ,  que  
co r responde à  po rção  não -v i s i ve l ,  mas  um fo r a-de -quadro  
como  que  esga rçado  mes mo,  ro mpido ,  f ra tu rado ,  co mo  um  
campo re lac iona l .  a l i  o nde  se  p resen t i f i ca m os  c o rpos  
ausentes  dos  pro fessores  e  a  p róp r ia  esco la ,  suas  
fe r ra mentas ,  se us  reg i mes  de  v i s ib i l i dad e ,  se us  cód igo s  de  
é t i ca  e  mo ra l ,  q ue ,  po r  ma is  q ue  não  se  e fe t i ve m na  ima gem,  
cons t i tue m  todo  esse  d isp os i t i v o  que  p roduz  a  p ró pr ia  
sub je t i v ida de  do  ‘ es tud ante ’ ” .  
 
Cezar :  
 
“Acho  que  é  i sso ,  
d i r i a  que  à  d i fe rença  do  documentá r io ,  onde  as  imagens  são  
reve lador as  d e  do is  mundos ,  um  rep resen tado ,  ou t ro  em  
cons t ruç ão  – mesmo que  essa  d i v i são  não  p ossa  se r  
apontada  – essa  mis tu ra  é  o  f i m em s i  das  i ma gens  
documen ta is .  
No  c aso  dos  f i l mes  fe i tos  em  esco l as ,  i sso  é  apenas  em  
par te  ve rdade ,  uma vez  qu e  es ta mos  in te ressa dos  nos  
re f l exos  d essas  imagens  no  mundo de  onde  e las  sur ge m.  é  
como se  para  fa la r  de  um  f i lme do  cout i nho  f i zéssemos  uma 
inves t igação  so bre  a  v i da  dos  pe rsonagens ,  inc l us i ve  de po is  
dos  f i lmes .  Nesse  se nt ido ,  os  des dobra ment os  pós  f i l mes  
me pa rece m i mpo r tan t es .  Espec ia l mente  po rque  ne sses  
casos ,  os  ‘ a t o res ’  se  conf unde m co m os  espec ta dores ,  nos  
remete ndo  a os  f i l mes  de  famí l i a ,  po r  exe mplo .   
 
Não  se i  s e  a  id e ia  de  um  fo ra  de  quad ro  é  tão  fo r te ,  uma 
vez  que  e la  man tém a  cen t ra l i dade  do  quadr o .  Mas  ta l vez  
s im,  uma vez  que  es tamos  fa lando  do  q uadr o ,  do  f i l me c omo 
um ep icent ro ,  um  pont o  de  conve rgênc i a  e  in t ens idade  no  
r i zoma ,  um  f oco  de  a tua l i za ção  em  que  nos  de te re mos  para  
pensar  c ond ições  de  p oss ib i l i da de  e  conexões” .  
	  
Na  ap resen tação  do  Cocaa l ,  acabe i  ex i b indo  um  dos  f i l mes  
fe i tos  e m Conde .  É  o  f i l me-car t a  pa ra  a  vaca ,  que  tem  i n íc io  
com a que le  p lano  br i l hant e  do  men ino  tomando  banho ,  à  
be i ra  do  quad ro .  Aque l a  i magem con juga  uma  fo rça  que  não  



 

 296 

sa i  da  minha  cabeça .  Ontem re to rne i  a  e la ,  ou t ra  ve z .  A 
duração  do  p lan o ,  quase  como um dos  p lanos  do  Cao  
(Gu i marã es) ,  que  res is te  ao  l i mi te  do  co r te . . .  
 
Es ta  ima gem tem me levado  a  faz e r  uma sé r ie  de  pe rguntas  
sobre  esse  f i l me -car ta ,  espec i f i came nte ,  Ana ,  qu e  e u te  
conv ido  a  pa r t i l ha r  nessa  t roca  de  ema i l s  e  se  es tende  para  
Cezar ,  C la r i ssa  (Nanche ry ) ,  F red  (Benev i des )  e  o  res t o  do  
g rupo .  O lhando  a  imagem e  o  f i lme ,  s in to  a  tua  p rese nça .  
Não  p orque  você  possa  te r  ed i t ado ,  s uger i do  a  mús ic a  ou  
qua lque r  c o isa .  I sso  não  des leg i t ima r ia  a  in te ns idade  do  
t raba lh o ,  des de  que  e le  tenha  s id o  fe i to  a  pa r t i r  de  um  
processo  de  enga j amen to  c om  os  es tudan tes .  O  que ,  te  
conhecendo ,  a r r i sco  que  houve .  Ass im ,  que r ia  te  d i r ig i r  as  
segu in tes  perguntas :  
 
-  co mo a  c ena  f o i  p roduz ida ? 	  
-  co mo os  es tudan tes  pa r t i c i pa ra m da  e labo ração  das  
imagens  e  sons? 	  
-  co mo e les  chega ram aos  ob je tos?  por  que  a  vaca? 	  
-  co mo p ropuse ram a que le  banho  de  c huve i ro ? que m é  o  
ga ro to ? onde  es tava  o  p ro fesso r? a  casa  a o  fu ndo  é  uma 
esco la?  
-  de  onde  vê m os  s ons? 	  
-  que m f i lmou? 	  
-  co mo fo i  mon tado?  
 
Não  se i  se  você  se  l e mbra rá  ex a tamente  de  to das  e las ,  mas  
qua lque r  respos ta ,  mesmo  que  lacunar  ou  prov i só r i a ,  pode  
me a juda r  a  e labora r  me lhor  essa  re f l exão  e m to rno  do  que  
eu es t ou  ten t ando  cha mar  de  uma  "meto do l og ia  
p ropr i amen te  c ine mato grá f i ca" 395.  
 
Um be i jo  g rande ,  
I saac  
 
 

 

                                                
395 Mais tarde abandonaríamos de vez esta formulação quanto à uma “metodologia propriamente cinematográfica” 
para assumirmos efetivamente a adesão ao conceito “pedagogia das imagens”.  
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28 se te mbro  2015  10 :01  
 
I saac ,  
 
Passando  aqu i  só  p ra  d i ze r  q ue  receb i  a  tua  mensa gem,  mas  
que  só  vou  r espondê - la  se mana que  vem.  É  que  essa  se mana  
toda  es ta re i  fo ra  p ra  faze r  um  t ra ba lho .  Da í ,  o  co r re  aqu i  tá  
uma co isa .  Mas ,  na  vo l t a ,  não  fa lha re i . 	  
 
B j !  
 
 

28 se te mbro  2015  20 :51  
 
Oi ,  Ana !  
 
Que  ó t imo ,  f i co  à  espe ra ,  e n tão !  
 
Be i jão ,  
I saac  
 
 

13 ou tubr o  2015 16:21  
 
 
I saac ,  
 
F ina lmen te  segue m as  respos t as .  Espero  que  não  te nham 
chegado tão- tão  ta rde  e  q ue  te  s i rva m pa ra  a lg uma c o i sa .  
 
Ah ,  te rmine i  ne m comen tando ,  mas  uma das  esc o las  d aqu i  
pa r t i c i pante  do  I nventa r  co meçou  uma  a t i v ida de  de  
c inec lube  mensa l mente .  A esco la  do  EJA,  cu j os  a l unos  
re to r nara m como ouv in tes  e  o rg an izam o  c in ec lube  
jun tamente  c om a  p ro fessora .  Se gundo e la ,  f o i  uma s a ída  
pa ra  mante r  os  a lunos  na  esco la ,  po is  ao  con t rá r i o  do  ano  
passado ,  a  evasão  des te  an o  es tá  bem  gra nde .  
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B j ,  
 
-  co mo a  c ena  f o i  p roduz ida ? 	 	
 
A ce na  surg i u  esponta neame nte  e  fo i  fe i ta  no  f ina l  de  t udo ,  
quando  es táva mos  vo l tando  pa ra  a  esco la  pa ra  de ixa r  os  
men inos  e  men inas .  Um de les ,  n ão  l emb ro  quem,  es tava  com 
a  câmera  e  g ravou .  Acho  que  a  ide i a  in ic ia l ,  se  não  es t i ve r  
enganada ,  e ra  g rava r  o  pô r  do  so l ,  mas  t inha  aque le  me n ino  
l á  toma ndo ba nho  na  ca ixa  d´á gua  da  esco la  e  fo i  um s uper  
encont r o .  Acho  que  o  dese jo  de le  e ra  se  jun ta r  ao  me n ino  
do  banho .  	  
	  
-  como  os  es tu dantes  par t i c ipa ra m da  e labor ação  das  
imagens  e  sons? 	 	
 
T raba lha mos  o  te ma da  vaca r ia  em a l guns  enc ont r os .  É  que  
em f ren t e  à  esco l a  p assava  d ia r i a mente  uma bo iada ,  no  
me io  da  ta rde .  A gente  f i cava  l á  ouv indo  o  som dos  bo is  e  
vacas .  E  t i nha  t ambé m um a luno  cu jo  t i o  t inha  uma va c ar ia  
e  combina mos  da  gen te  i r  g rava r  l á .  A p r o fessor a  t ra ba lhou 
com e les  a lgumas  a t i v idades  que  resu l tou  naque le  tex t i nho .  
Quant o  à  captaç ão  das  imagens ,  fo ram p roduz idas  e m  um 
ún ico  d i a .  A ide ia  e ra  d i v id i r  do is  g ru pos ,  um que  f i ca r i a  na  
esco la  pa ra  g rava r  a  passa gem dos  bo is  e  o  o u t ro  i r i a  a té  a  
vacar ia .  Co ntudo ,  os  bo is  não  passara m em f ren te  à  es co la  
e  segu imos  a  pé  par a  ou t ro  ponto  onde  pode r iam pas sar .  
Ass im fo i  que  ess e  d ia  se  t ra ns fo rmou numa ave ntu ra  em 
busca  dos  bo is .  Fo i  mu i to  l e ga l .  
Essa  tu rma  e ra  um  pouco  numerosa ,  18  a lun os ,  e  t i v e mos  
que  d i v id i r  as  a t i v id ades ,  po is  só  hav ia m duas  câme ras .  Em  
a lguns  mo mentos ,  ro lava  mui ta  con fusão  po is  todo  mundo 
quer ia  g rava r .  T en ta mos  o rgan iza r  uma br in cade i r a  co m a  
câmera ,  t en tando  d is t r ibu i r  o  tempo e  a  posse  d e  cada  um 
com o  equ ipa ment o .  O que  em a lg uns  mo mentos  f o i  bem 
d i f í c i l ,  po rque  t i nha  uns  men inos  que  não  que r iam  
compar t i l ha r  e  f i cava m embu rra dos ,  quase  ca indo  no  c h oro .  
E  a  p ro fesso ra  també m co meçava  a  se  es t ressa r .  E n f im ,  fo i  
uma co isa  esse  d i a .  
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Quant o  ao  som,  jus t ament e  nesse  d ia  não  consegu i  l ev a r  o  
equ ipame nto  d e  som e  tud o  o  qu e  fo i  captad o  fo i  
d i re ta mente  das  câ meras .  O resu l t ado  não  fo i  mu i to  bom.  
Tanto  é  ass im  que  na  montagem te rmine i  não  co l oc ando 
quase  nenhum s om d i re t o .  
 
-  como e les  ch egara m aos  ob je tos? po r  que  a  va ca? 	  
-  co mo p ropus eram  aque le  b anho  de  c huve i ro ? quem é  o  
ga ro to ? onde  es t ava  o  p ro f esso r? a  c asa  ao  fundo  é  uma 
esco la?  
 
A h i s tó r i a  da  vaca  é  inven tada  mesmo.  O  tex to  fo i  resu l tado  
de  uma a t i v idade  rea l i zada  em sa la  de  au la  co m a  
pro fesso ra .  Co mo  menc i onado  ac i ma ,  o  banho  de  c huv e i ro  
fo i  po r  acaso .  Aque l e  men in o  é  um a lu no  da  esco l a  e  
aprove i to u  que  a  ca ixa  d ’á gua  es tava  esbo rra ndo  e  fo i  to mar  
aque le  banho  às  escond idas  da  d i re to ra .  Aque le  l ug ar  é  
dent ro  da  esco la  mesmo.  A p r o fesso ra  não  es t ava  pe r to  não ,  
se  t i v esse  ce r ta mente  te r i a  censu rado  o  ba nho  d o  me n i no .  
 
 
-  de  onde  ve m os  s ons? 	 	
 
En tão ,  u t i l i zamos  uma t r i l ha  que  t in ha  em casa .  A lé m da  
t r i l ha ,  t em a  na rraçã o  que  é  de  uma das  a lun as  da  es co la ,  
cu ja  cena  f ina l  fo i  fe i ta  pos te r io rmente  às  f i lma gens ,  po is  
os  a lunos  já  es tavam  de  fé r i as ,  mas  co nsegu i mos  f aze r  uma 
a r t i cu la ção  com a  pro fessora  para  g rava r  o  f ina l  do  v í deo .  
Tudo  mui to  d e  ú l t ima hora  e  fo ram  somen te  t rês  c r ianç as .  
	  
-  que m f i lmou? 	 	
 
A lguns  dos  a lu nos  da  tu rma ,  Ana  C láud ia ,  Gabr ie l ,  M i ka e l  e  
Seve r ino .  
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-  co mo fo i  mon tado?  
 
In fe l i zme nte  os  me n inos  não  pa r t i c i pa ra m e m ne nhum 
moment o  d a  ed ição .  É  que  não  t inha  co mo mesmo,  e m par te  
pe lo  p razo  supe r  esgo ta do  do  pro je to  e  ta mbém po rque  a  
esco la  te rminou  ent rando  de  fé r i as .  A mon tage m fo i  f e i ta  
em minha  casa  mes mo  e  ten te i  se gu i r  ao  máx imo  o  que  fo i  
pensado  e m con junto  com  a  tu rma ,  mas  e les  não  op ina ram  
em nada . 	  

 

[e] 

 

Boa Água: fazer do fora o lado de dentro.  

 

Nas últimas décadas, não foram raras as vezes em que repetimos algo que, àquela altura, 

parecia basilar para nossa lida com as imagens: “isso o filme não me mostra”. Sempre que o 

contexto ou o processo eram convocados como forma de amplificar os saberes relativamente às 

imagens em jogo; a retórica acadêmico-crítica queixava-se interditando o movimento ao 

insinuar que esse “fora-de-quadro” contaminaria a “leitura” da obra, injetando um saber 

extrafílmico, portanto, não estimável. Nós mesmos reiteramos essa noção largamente. 

Efetivamente, não dependemos do contexto para nos relacionarmos com as obras, muito menos 

do artista para nos fornecer suas chaves de legibilidade. Não se trata disso, em definitivo. Vimos, 

no início do tópico, como Boa Água pode ser “analisado” sem qualquer invocação ao seu 

processo, convocado igualmente como quaisquer outros objetos do regime artístico. Porém, se 

quisermos dar o passo necessário ao raciocínio, entendendo um filme na escola como um “evento 

entre o dizível e o experienciável”396 – nem somente “processo” da educação, nem tampouco 

somente “produto” do regime artístico –, todas as análises decorrentes precisarão atender a esse 

duplo movimento-expectativa ao, inevitavelmente, convocar o fora. Bem, mas o que estamos 

chamando propriamente de fora? Num primeiro nível, o fora, que aqui nomearemos extracampo, 

é um território virtual não designado. Ou seja, ele não é algo que possui uma relação de débito 

com a dimensão figurativa do quadro, mas é o “próprio processo inalienável da experiência”397.  

                                                
396 Cezar Migliorin e Isaac Pipano, Cinema de brincar, p. 62. 
 
397 Ibid., p. 65.   
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Recuperando algo que escreve Jean-Louis Comolli, é como se diante de filmes como 

Boa Água nos déssemos conta de que estamos sempre encarando certa falta398. Essa vertigem 

cinematográfica, marca das ausências e dos rastros, é algo que faz com que “processo” e 

“produto”, conceitos insuficientes – os quais preferimos substituir por um filme por fazer, 

acionando o devir – assumam uma espécie de aparelhamento mutualístico do cinema e 

educação. Como se o mundo atualizado na imagem, figurado no quadro; e o mundo virtual, que 

lhe garante as condições de possibilidade, fossem com-posicionados. Um é visível, o outro não se 

vê. Um é atualizado, tem apenas uma face recortada; o outro se abre ao múltiplo e ao 

indeterminado. Um é o campo; o outro é o fora.  

Na etimologia da palavra – kamp – também é dobra. Como dobra é aquilo que dá a ver 

pela superfície sensível da tela uma profundidade, uma altura e uma largura excedentes. 

Diferente do quadro, "tudo o que o olho percebe na tela"399, da moldura que limita e encerra, o 

campo não se contenta com as bordas e estende-se como um manto cujas partes descontínuas e 

fragmentadas serão justapostas, combinadas e reordenadas pela força da montagem e o trabalho 

cognitivo do espectador. Seus nomes e conceitos variados abrigam também uma miríade de 

interpretações. Como uma projeção imaginária, como quer Burch400; ou pelos jogos de 

decupagem que criam novas espacialidades exigindo do espectador uma montagem interna 

capaz de realizar a tessitura entre fragmentos concretos e visíveis e o todo-não-aparente, na 

convenção de Bela Baláz. O que há em comum entre esses autores é que o campo, ao reconhecer 

a forma intervalar do cinema, denota a atração que as imagens exercem entre si, dando a ver 

uma imagem do Todo. Esta imagem, podemos dizer, está na síntese dos efeitos de Kuleshov ou 

na dialética corpo-espírito de Eisenstein. De todo modo, o referencial que visa às relações mais 

ou menos porosas entre o dentro e o fora na teoria cinematográfica, talvez mais do que nos 

filmes – sejam elas molduras ou pedaços de maçã401 – parecem estar quase sempre modelados 

                                                
 
398 Cf. Jean-Louis Comolli, Ver e poder, a inocência perdida: cinema, televisão, ficção documentário. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008. 
399 Jacques Aumont, A imagem, Campinas: Papirus, 2000. 
 
400 Noel Burch, Práxis do cinema, São Paulo: Perspectiva, 2006. 
 
401 Em suas “Lições de cinema”, Alejandro Jodorowsky formula a ideia do plano como um pedaço de maçã, 
estendendo o cinema ao cosmos: "Não importam os movimentos da câmera. Ela deve mover-se somente quando 
não puder ficar quieta. Você leva o alimento na mão. A câmera é um cão. Faça que ela siga o alimento com fome. 
A fome faz com que o animal se apague. Não há cão, há fome, não há câmera. Há acontecimentos. Você nunca 
pode comer a maçã inteira no mesmo instante. Tem que dar mordiscadas. Enquanto come você tem uma parte. 
Deve saber que o pedaço que mastiga não é a maçã inteira. Você nunca pode ter a maçã inteira na boca porque por 
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relativamente a certo Todo, como univocidade; mesmo que a escala varie, do plano, como 

sentido unitário, passando à sequência e, por extensão, atingindo ao céu do planeta, há sempre 

o uno, como elemento integrador, ao qual as partes são despachadas.  

Divergindo dessa compreensão, numa linhagem que mais nos interessa, o extracampo é 

uma imagem centrífuga, uma imagem da exterioridade, um de-fora402. O abismo entre duas 

imagens, onde o sentido não se completa no hiato, mas justamente um prolongamento ad 

infinitum que excede a imagem e a expõe à vertigem do mundo. Esse extracampo, para Deleuze, 

insinua uma presença mais inquietante, sobre a qual não se pode mais sequer dizer que exista, 

mas como que se mantém por uma insistência. Um extracampo do mundo absoluto, que não 

concerne mais à ordem do visível, não se comunga por uma tela e não dá a ver o todo – é a 

fórmula da conjunção e que orienta uma espécie de perspectiva antidialética: no lugar da síntese, 

uma imagem e outra, simultaneamente. Devir-Ernesto. Em Anti-Édipo, Deleuze e Guattari, 

talvez como provocação, afirmaram até mesmo tratar-se de uma operação de síntese, porém, 

contrariando Hegel, uma síntese conectiva, movida por um “desejo que não para de efetuar o 

acoplamento de fluxos contínuos e de objetos parciais essencialmente fragmentários e 

fragmentados. O desejo faz correr, flui e corta”403. Síntese conectiva, produção de produção. É, 

portanto, na produção entre a sensualidade do plano e esse extracampo radical que a pedagogia 

das imagens dinamiza o espaço do espectador e realiza o aprendizado como produção de desejo. 

                                                
maior que seja a sua boca, não pode caber nela o fruto que é da árvore nem a árvore que é parte da terra. A tela é a 
sua boca. Ali entram pedaços. Partes do acidente. Não tente trabalhar com planos absolutos. Não creia que existe 
o plano melhor. Se pode morder a maçã em qualquer lugar. Se a maçã é doce, não importa onde você comece a 
comê-la. Preocupe-se com a maçã, não com a sua boca. Cineasta! Antologia de fragmentos, você também é um 
fragmento, seu filme incluso, você é parte, é continuação. Não há encerramentos. Mate a palavra fim. Você 
começará um filme o dia em que se der conta que você simplesmente continua. Não procure o prestígio. Desdenhe 
os efeitos. Não adorne. Não pense o que a imagem vai produzir. Não a procure. Receba as imagens. A caça está 
proibida. A pesca permitida". Disponível em: http://revistaspiralonline.com.br/como-fazer-cinema-por-
alejandro-jodorowsky/>. Acesso em: 05 de mai. de 2017.  
 
402 Gilles Deleuze, A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 233-234: “Quando se diz ‘o todo é o de-
fora’ procede-se de modo bem diferente. Pois, primeiro, a questão não é mais a da associação ou da atração das 
imagens. O que conta é, ao contrário, o interstício entre imagens, entre duas imagens: um espaçamento que faz 
com que cada imagem se arranque do vazio e nele recaia. A força de Godard não está apenas em utilizar esse modo 
de construção em toda a sua obra (construtivismo), mas em fazer dele um método a respeito do qual o cinema deve 
se interrogar ao mesmo tempo que o utiliza”. Apesar de no Imagem-tempo Deleuze imputar o uso do conceito de 
“fora” à Maurice Blanchot; Ropars-Wuilleumier irá demostrar em artigo que se trata, como de costume, de mais 
uma apropriação deleuziana, na qual o conceito não é apenas retirado de seu contexto original, como é investido 
de outras qualidades pelo filósofo. De qualquer maneira, o uso que faremos fora aqui remete à leitura “entubada” 
de Blanchot, via Deleuze. A respeito da querela conceitual, ver: Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, "La « pensée 
du dehors » dans L’image-temps (Deleuze et Blanchot)" in: Cinémas: Revue d’études cinématographiques, v. 16, 
n. 2–3, p. 12, 2006. 
 
403 Gilles Deleuze e Félix Guattari, O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: 34, 2010, p. 16. 
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No extracampo onde se inserem as condições de possibilidade, a comunidade de olhares que se 

inventa na / para / com a presença da câmera, mise-en-scène da vida vivida intrincada à imagem 

habitada. Um fora que é a própria conjugação de um outro campo onde o processo é inalienável 

daquilo que nos é devoldido, onde não se excluem ou se separam dualisticamente o que é do 

mundo diegético, coisa do cinema; e do mundo do real, coisa da vida mesmo.  

Coisa do cinema OU do mundo mesmo, simultaneamente. Passagem complexa essa da 

síntese conectiva E, onde a montagem opera por associação; para a conjunção OU, onde a 

montagem faz diferir a imagem somente em si mesma, por disjunção. Quer dizer, entramos, 

finalmente, no domínio da diferença, de uma diferença que não mais remete, mas a diferença 

que só retorna ao mesmo para fazê-lo variar. Extracampo que atesta a coexistência e copresença 

do mundo e da imagem partilhada, permitindo ser não mais vida-imagem, mas vida-filmada 

OU imagem-vivida OU dois ao mesmo tempo. Fora que não é mais apenas uma dimensão 

virtual que pode se atualizar no campo figurativo, mas as próprias condições de possibilidade 

que dão a ver o pensável.  

 Em Boa Água, câmera, vacas, leite orgânico ou de caixinha, fabulação, agências não-

humanas e humanas, assim como a escola, a vida no campo e os prementes processos de 

industrialização, estão implicados numa coexistência entre o que o cinema pode produzir e uma 

nova distribuição sensível produzida pelo filme. Poderíamos dizer que o filme articula uma 

espécie de deslocamento trans-individual. Os comentários agregados pela mediadora, que 

convocamos para nossa abordagem do filme, nos dão a ver como o extracampo de Boa Água é 

agenciado pelo mafuá como condição interseccional de engajamento na realização: 

 acaso criador – “a cena surgiu espontaneamente / o banho do chuveiro foi por acaso”; 

 enunciação coletiva – “um deles, não lembro quem” / “alguns dos alunos da turma” / “não 

participaram em nenhum momento da edição”; 

 abertura relacional – “o desejo dele era se juntar ao menino do banho”;  

 intensidade conectiva – “trabalhamos o tema da vacaria em alguns encontros. É que em 

frente à escola passava diariamente uma boiada, no meio da tarde. A gente ficava lá ouvindo o 

som dos bois e vacas”;  

 fracasso como potência – “os bois não passaram em frente à escola”;   

 dispositivo formal – “a história da vaca é inventada mesmo” / “resultado de uma atividade 

realizada em sala de aula com a professora”; 
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 Em seus termos, a montagem de Boa Água é capaz de restituir o mafuá no interior de 

seus procedimentos expressivos, por meio da potência de indeterminação convocada pelo filme. 

Tudo isso entra em jogo na produção das imagens, indissociando o que pertence a um e aos 

outros, num trabalho onde o processo não contém mais os elementos pré-constituintes que 

levarão àquele filme, mas justo como o que instaura as condições para que algo apareça – ou não. 

Com efeito, há sempre a possibilidade de que um filme não venha, entretanto, a potência do 

fracasso não dissolve a intensidade do encontro e as múltiplas entradas intensificadas pela 

presença do cinema na cena escolar. Processo por fazer, imagem e virtualidade, como expressões 

intrínsecas de uma mesma e necessária ambivalência, fundante para todo ato de criação na 

educação – empirismo transcendental.  

 Filme por fazer. No limite, trata-se disso, de filmar como se não houvesse um filme a ser 

feito, somente presenças, intensidades, volumes e formas cameradas. Isso se dá, pois, o mafuá 

conserva uma relação poética que reporta ao camerar com os resíduos presentes na própria 

materialidade fílmica, sem evidenciá-los, vestígios que carregam consigo os processos 

pedagógicos que levam à sua feitura, o tal gesto reflexivo de que falamos acima. Como escreve 

Russel West-Pavlov sobre o poeta caribenho Derek Walcoot, o poema comporta em si sua 

própria temporalidade: “ele não é um poema ‘sobre’ uma paisagem que, em seguida, pode ser 

ensinado numa sala de aula. Pelo contrário, é um poema que surge de uma paisagem e é 

intrinsicamente um processo dinâmico de interconexão contínua, tanto espacial como, 

inevitavelmente, temporal”404. O poema, finaliza West-Pavlov, não informa, “instancia os 

processos dos quais ele emerge”. De maneira análoga, poderíamos dizer que as imagens de Boa 

Água instanciam o processo em sua forma dando a ver a experiência do tempo da educação onde 

o conhecimento está afetado pela dimensão sensível do cinema, resultando num ato de criação 

que engaja a produção do saber entre mundo sensível, os objetos técnicos e os seres, 

indistintamente, ou melhor, sem estabelecer com isso movimentos de verticalização e 

estabilização – seja entre os corpos (sujeito que filma, sujeito filmado e o espectador, crianças, 

adultos, vacas), tampouco entre os elementos que compõem a montagem. É “o acoplamento 

necessário para o mundo andar e a complexidade hiperconectiva para o mundo diferir”405.  

                                                
404 Russell West-Pavlov, “O Tempo do Ensino no Sul Global: Pedagogia em Rede e Ensino da Poesia Caribenha 
(com um exemplo de Derek Walcott)” in: Revista Contracampo, v. 36, n. 3, 2017, p. 167. 
 
405 Cezar Migliorin, Inevitavelmente cinema: educação, política e mafuá. Rio de Janeiro, RJ: Azougue Editorial, 
2015, p. 196-197:  Um mafuá surge na desordem, jamais como um modelo, e impõe uma frágil estabilização 
momentânea, não-linear e não-vertical, a partir de procedimentos não-domesticados e em permanentes processos 
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 Tempo enredado, tempo de montagem. Linhas destituídas de linearidade cronológica 

ou evolutiva, linhas que não fundam a direção da vida e do cronos, mas que atualizam 

experiências entre tempos, nos quais a modernidade racional eurocêntrica não mais determina 

as formas de ser e estar junto como univocidade, mas nem por isso deixa de manter sua pesada 

influência, de arrastar-nos a todo tempo para o solo da representação. É assim que o mafuá 

pode, senão dissolver os imperativos da longué durée moderna, criar outros acoplamentos, 

produzir novas montagens, combinações frescas, instaurando fluxos que perturbam a ordem do 

que está posto e nos levam em direção às formas de criação sobre o tempo duro da vida, aberto 

aos devires.       

 Se o cinema parece nos dar a ver algo de urgente agora, é porque sua forma pedagógica, 

seus mafuás, tem a singularidade de fazer montagens com esses blocos de afecção – movimento 

e duração – que são as imagens. Montagens entre múltiplas forças de naturezas e intensidades 

diversas, nas quais a diferença pode vibrar temporalidades enredadas, revelando modos de 

existência que não apenas contrapõem a representação, mas que fazem seus modelos 

desmanchar, rachando por dentro o solo que os fundam.   
 

[e] 

 

Finalmente, o mafuá alegre de Boa Água nos permite ressignificar a própria perspectiva 

do ato de criação para um efeito de jogo de montagem. Aqui, damos coro à voz de Flusser que 

insistia contra o predomínio d’o Criador como a imagem do artista. Para o filósofo, 

contrariamente, criar é um ato em que se brinca – o verbo empregado por Flusser é exatamente 

esse – com “pedaços disponíveis de informações”. Se Flusser refere-se a informações, é porque 

seus textos finais estão obcecados pelas imagens técnicas e pelas redes telemáticas406, mas não 

                                                
de desnaturalização. Cada objeto, cada sujeito, tem uma entrada singular no mafuá e faz alterar o todo, de forma 
contínua, eis a enunciação coletiva como condição de operação do mafuá. Ele é assim menos um espaço de onde 
algo se parte e mais um “corpo de processos e materialidades que absorve uma multiplicidade de objetos e saberes 
em um universo metastável, para usarmos a noção de Simondon. Ou seja, na horizontalidade das relações, o mafuá 
é um operador de montagem”.  
 
406 Vilém Flusser, O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São Paulo: Annablumbe, 2008, p. 
93: “Dessa maneira, o ‘artista’ não é uma espécie de Deus em miniatura que imita o Grande Deus lá de fora (ou o 
que quer que se ponha no lugar desse Grande Deus), mas sim jogador que se engaja em opor, ao jogo cedo de 
informação e desinformação lá de fora, um jogo oposto: um jogo que delibere a informação nova. O método a que 
recorre nesse jogo não é o de uma ‘inspiração’ qualquer (divina ou anti-divina), mas sim o diálogo com os outros e 
consigo mesmo: um diálogo que lhe permita elaborar informação nova junto com informações recebidas ou com 
informações já armazenadas. Não mais o Mistério da Criação, mas o Mistério de liberdade – a possibilidade única 
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por isso são menos interessantes para que os pensemos em tensão com a produção do regime 

artístico. Flusser narra que a raiz etmológica da palavra autor, tanto quanto a de autoridade, 

deriva do mesmo verbo em latin augere, o qual significa “fazer crescer” (mas cuja tradução mais 

corrente é, não por acaso, fundar). Augere nomeia a atividade de colocar sementes no fundo do 

campo para que cresçam. É daí que desponta um dos essenciais mitos do mundo greco-romano: 

“Rômulo é o autor da cidade porque foi ele quem plantou a raiz sobre a qual a cidade assenta e 

da qual sorve a seiva que faz com que cresça e se torne o império do mundo. Rômulo é o 

fundador do mundo civilizado”407. Erguer-se contra a autoridade do artista e da criação, das 

mãos de um criador, é, para Flusser, erguer-se contra a fundação dos impérios dos saberes e da 

forma de produzir conhecimento em nosso. É erguer-se contra nossa própria epistemologia e 

seus arautos. Nosso desafio, ele diz, “não é uma sociedade de deuses ou de artistas inspirados, 

mas sim uma sociedade de jogadores”408. Embora abracem universos de referência distantes, a 

crítica de Flusser ressona a longa pesquisa de Georges Didi-Huberman no campo da 

montagem, que igualmente constrói uma crítica contestando imaginação como o privilégio do 

artista ou pura legitimação subjetivista. Para ele, com os olhos voltados para a mesa de 

montagem de Aby Warburg e seu atlas Mnemosyne, a criação se dá como parte integrante do 

conhecimento e concerne ao seu mais arriscado e fecundo movimento409: “devemos então aceitar 

a dupla condição que ele impõe ao próprio saber que oferece: nele, o inesgotável – a abundância, 

a abertura de novos horizontes – está acompanhado do insondável de algo que permanecerá 

talvez sempre, para nós, misterioso, informulado, invisível”.   

 

                                                
e insubstituível que tenho para lançar informações novas contra a estúpida entropia lá fora, possibilidade esta que 
realizo com os outros. É como se estivéssemos precipitando rumo ao abismo”. 
 
407 Vilém Flusser, O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade, São Paulo: Annablumbe, 2008, p. 
102. 
 
408 Ibid, p. 91. 
 
409 “O seu valor heurístico é incomparável: verificamo-lhe desde Baudelaire e da sua definição da imaginação como 
“faculdade científica” capaz de percepcionar “as relações íntimas e secretas entre as coisas, as correspondências e as 
analogias”, até ao estruturalismo de Lévi-Strauss, Warburg e o seu atles Mnemosyne, Walter Benjamin e o seu 
Livre des passages, George Bataille e a sua revista Documents revelaram, entre outros exemplos, a fecundidade de 
um tal conhecimento através da montagem: conhecimento delicado – como tudo o que diz respeito às imagens – 
simultaneamente repleto de armadilhas e pejado de tesouros”, Georges Didi-Huberman, Imagens apesar de tudo, 
Lisboa: KKYM, 2012, p. 155 
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[e] 

 

“Se por em cena é um olhar, montar é um batimento de coração”410. 

 

[e] 

 
  

                                                
410 Jean-Luc Godard, “Montage, mon beau souci” in: Cahiers du Cinéma. v. 65, 1956, p. 92.  
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[e] 

 

 

c a m e r a r  
 

 

 

 

 

Um corpo caminha com a câmera na mão. Seus passos vão dando o ritmo de nossa 

entrada a uma escola. De algum lugar próximo, escutamos as batidas de tambores e 

instrumentos de fanfarra. Gritos e vozes se embolam aos carros que transitam do lado de fora 

dos muros. O corpo faz a curva, nos mostra um garoto que, ao fundo, chuta uma bola de futebol 

contra a parede. Ela ou ele que maneja a câmera gira o corpo em torno de seu eixo para o lado 

direito, nos dando a ver um espaço que se parece com uma praça, com poucos bancos e árvores. 

O corpo pausa, respira, ralenta. Cartelas escritas num tom amarelo gritante contrastam com a 

fotografia em preto e branco e os múltiplos cinzas do plano-sequência: “25 de setembro de 

2015”411. O corpo toma fôlego e continua a caminhada voltando-se para uma quadra aberta, 

alguns metros à sua frente, onde uma partida de basquete está em curso. Colegas assistem ao 

jogo espalhados pelos altos degraus de uma arquibancada. Próximos ao corpo que filma, um 

garoto de boné virado para trás e uma amiga driblam e riem, brincando com uma bola de futebol. 

                                                
411 Durante a execução do plano-sequência inicial do filme Conselheiro Crispiniano (2017), de Yudji Oliveira, novas 
cartelas nos informam: “foi anunciado pelo governo estadual a reestruturação da rede escolar do estado de São 
Paulo”. As letras amarelas explicitam o contexto que levou à ocupação de centenas de escolas, em 2015, situação 
que rapidamente alastrou-se a outras regiões no Brasil repercutindo num dos mais expressivos, e talvez o mais 
político, movimentos sociais brasileiros neste século. O plano de reorganização refletiria no cotidiano de milhares 
de jovens e familiares, impactando de maneira sistemática em toda a comunidade escolar, que se manteve sem 
consulta e escuta prévia pelos órgãos competentes. Dentre as escolas afetadas pelo plano de reorganização escolar 
está o colégio Conselheiro Crispiniano, cujos índices de aproveitamente lhe outorgavam o mérito de melhor 
unidade de ensino da cidade de Guarulhos, região metropolitana do estado de São Paulo. O governo estadual recua 
com a proposta de reestruturação em dezembro, com a consecutiva renúncia do então secretário de educação do 
estado, Herner Woowald. Durante o período das ocupações, os estudantes conquistam o majoritário apoio da 
sociedade civil, contrariando os interesses do então governador Geraldo Alckmin – que reagiu severamente com 
medidas de repreensão e violência policial e contou com o suporte irrestrito da grande mídia; esta, por sua vez, não 
poupou esforços nas tentativas vãs de criminalizar as ocupações estudantis. Inúmeros filmes foram produzidos no 
contexto das ocupações pelos próprios estudantes, usados como estratégias de luta e resistência e compartilhados 
nas redes sociais. Outros, feitos posteriormente a partir de imagens de arquivo, com depoimentos de representantes 
das ocupações, procuraram traçar um panorama do processo, dentres os quais destacamos Escolas em luta (2017), 
de Rodrigo T. Marques e Acabou a paz! Isto aqui vai virar o Chile! (2016), de Carlos Pronzato.  
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A câmera os assiste, sem estancar a caminhada. Há movimento de corpos por todos os lados 

por onde se vê. O corpo-câmera atravessa a dupla para flagrar alguns segundos da partida de 

basquete: saltos, mãos que disputam a bola em jogadas aéreas, as solas de borracha interagindo 

com o piso e construindo sons deslizantes. De repente, uma rufada de “caixinha” de fanfarra 

introduz o corte, como um aviso, pondo fim ao longo plano-sequência. Tem início a pequena 

aventura de Conselheiro Crispiniano (2016)412, de Yudji Oliveira, curta-metragem concentrado 

integralmente no cotidiano da escola homônima ao filme, sem jamais ultrapassar seus muros, 

expondo a rotina da escola ocupada – plenárias, jogos de basquete e futebol, refeições, músicas, 

faxinas e corridas de skate. 

Numa primeira visada poderíamos dizer que o filme nos coloca diante do ponto de vista 

dos estudantes, que, munidos de câmeras, nos mostram o modo como instauram uma nova 

forma de gestão na escola, ocupando-a com seus corpos e engajamento vital – o que já não seria 

pouca coisa, como cinema mesmo. Nessa primeira camada, Conselheiro Crispiniano vai ao 

encontro da pergunta lançada por Anita Leandro: “E se a longa história da relação entre cinema 

e pedagogia não passasse de uma feliz coincidência de pontos de vista, ou seja, uma confluência 

de posições políticas na escolha do lugar a partir do qual se constrói uma imagem do mundo?”413. 

O questionamento é motivado pela possibilidade de situar um debate que concerne não apenas 

ao cinema e aos problemas enfrentados pela teoria cinematográfica, mas ao próprio lugar da 

escola e ao modo como essas máquinas operam juntas na fabricação das imagens do mundo, 

enfrentando coletivamente a relação com o tempo e os poderes.  

Nesse quadro, o curta-metragem soma-se a uma miríade de imagens produzidas à época 

das ocupações e divulgadas intensamente nas redes sociais, nas quais tornava-se explícito o 

embate entre pontos de vista tensionados pelas perspectivas estudantis em contraste com os 

enquadramentos midiático-estatais. Enquadramentos que não tardaram em atualizar seus 

mecanismos de sobredeterminação através de mil táticas de codificação para atrelar as ações das 

ocupações ao imaginário que alia juventude ao modelo da rebeldia, baderna e insubordinação. 

Nesta chave, as ocupações transformaram-se rapidamente em “invasões”, de forma generaliza, 

entupidas pelos idênticos recursos estilísticos próprios aos programas que exploram a violência 

cotidiana. Assim, muitas das escolas ocupadas foram representadas pela grande mídia da mesma 

                                                
412  [coleções] > [camerar] 
 
413 Anita Leando, “Posfácio - uma questão de ponto de vista”. Revista Contemporânea de Educação. v. 5, n. 10, 
p. 80–86, 2010. 



 

 310 

maneira como é retratado nas reportagens policiais o “mundo do crime”, também sob a 

influência codificadora que atua exclusivamente sobre certos corpos e subjetividades.  

Contrariamente, os estudantes reagiram acionando a máquina-cinema como uma forma 

de ocupar o espaço-tempo em suspensão, demonstrando como, na verdade, o que faziam era 

tornar a escola um espaço habitável, de intensa produtividade, politizando-a. Esse ponto de 

vista acabou por acionar uma série de procedimentos contradiscursivos, na esteira do que fala 

Trinh. T. Minha414, com os quais se inventaram novas possibilidades de revelar a lógica dos 

enquadramentos, explicitando as táticas do poder, em jogos de espelhamento e reflexividade. 

Por meio de manuais e vídeos divulgados no YouTube e Facebook, os estudantes passaram a 

produzir imagens que expunham os embates diretos com as autoridades policiais ou outros 

agentes estatais que os forçavam a aderir ao jogo da representação e autorizar a codificação 

transgressora imputada pelo Estado. Para tanto, as câmeras iniciaram uma operação reflexiva, 

revelando os artifícios de construção da mídia, da polícia e demais agentes do poder. A principal 

“instrução” dos vídeos era para que os estudantes estivessem munidos sempre de, no mínimo, 

duas câmeras. A primeira delas funcionaria como o registro do evento; já a segunda, deveria 

filmar a própria ação em curso, incluindo a primeira câmera em seu enquadramento. Ou seja, o 

fora-de-quadro do acontecimento. A configuração criava uma relação de pontos de vista 

intrincados que, simultaneamente, teriam a capacidade de desvelar o ponto de vista do Estado, 

impedindo que suas táticas continuassem escamoteadas. Porém, tal recurso não tardou por ser 

também incorporado pela política institucional que, igualmente, introduziu o efeito de 

opacidade em suas incursões às escolas; mas, neste caso, opostamente, para legitimar a retórica 

na qual os estudantes haviam impedido a continuidade das atividades escolares apropriando-se 

do espaço para destruí-lo, usurpando um bem público para fins privativos e, não raramente, 

associando as escolas de luta a práticas de vandalismo e libertinagem, criminalizando o 

movimento.  

Quer dizer, no seio da representação, o atravessamento entre câmeras estabeleceu um 

embate que se dava pela explicitação de diferentes pontos de vista sobre o mesmo evento. Assim, 

ao Estado, as imagens serviam como demonstração da insubordinação juvenil, justificando ações 

de reintegração de posse e estratégias de conquista da opinião pública; enquanto para os 

estudantes funcionava como maneiras de evidenciar a violência estatal, contestando o discurso 

                                                
414 Cf. Trinh T. Minh-ha, “Questions of images and politics” in: When the moon waxes red. Representation, 
gender and cultural politics, Londres / New York: Routledge, 1991, p. 147–152.  
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negativo acumulado pela reiteração das imagens denunciativas na grande mídia. Seja como for, 

a cena circunscrevia seus agentes pela tensão inesgotável conferida pela dualidade de dois pontos 

de vista distintos sobre o mesmo acontecimento, cabendo aos “espectadores” se comunicarem 

com a visão de mundo mais coerente a seu próprio universo de referência pessoal. Certamente, 

a tática teve efeitos singulares, complexificando a disputa de narrativas e a posse da verdade que, 

anteriormente, era de uso exclusivo do Estado por meio de sua associação aos veículos de 

comunicação hegemônicos. Para os estudantes, especialmente, havia um ganho: suas imagens 

passavam a circular por outras plataformas, ativando uma nova rede de produção de 

conhecimento, alternativa à tutelada pelo poder, desenhando formas paralelas de disputa em 

terrenos não mais definidos unicamente pelas ferramentas conferidas pelo próprio Estado. 

Contudo, o jogo armava-se dentro daquilo que a representação estatui como campo de 

possibilidade: embate entre mundos, disputa pela verdade da representação.  
 

[e] 

 

Colégio Crispiniano dá um importante nó na questão, levando a problemática do ponto 

de vista para um espaço de radical complexidade. Após nos introduzir à escola, com poucos 

planos que “contextualizam” a ocupação, sem muito se preocupar com ser didático ou ilustrativo, 

o curta-metragem nos mostra um grupo de estudantes, todos homens, skatistas, apoiando-se 

nos degraus de um dos corredores do colégio para treinar saltos. A câmera, em contra-plongée, 

assiste aos rapazes performarem seus pulos, um a um, como as imagens dos canais esportivos 

dedicados à visualizar as artimanhas dos esportistas, posicionando-se de modo a enfatizar os 

movimentos, dando a ver os corpos em seus pontos ótimos executando manobras e truques dos 

mais diversos, no sofisticado jogo que envolve rolimãs, tábuas, impulso e queda. Pouco depois, 

já à altura dos olhos dos demais jovens, a câmera interage com o grupo, aproximando-se, 

enquanto eles jogam “dedos” – jogo que se consiste na somatória dos lances individuais de 

números por cada jogador, utilizando os próprios dedos, numa roda de mãos. Um dos meninos 

pergunta algo que mal entendemos à câmera, explicitando a interação entre o grupo de quatro 

estudantes e o operador da câmera. “É pra começar assim mesmo?”. O operador diz confirma, 

autorizando o lançamento dos dedos e contagem que selecionará o “vencedor”.  Então, algo 

acontece. 

No plano seguinte a câmera-corpo composiciona-se entre os skatistas iniciando uma 

corrida de “pega-pega” pelos corredores escolares. Cortes irregulares reintroduzem a brincadeira 
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num caminho labiríntico. Nos perdemos por entre as dobras escuras dos corredores, em alta 

velocidade. Um dos operadores da câmera diz: “Não vai muito rápido, não!”. Ele vira a câmera 

para o seu próprio rosto e grita: “É nóis!”. O corpo-câmera atravessa regiões de intensa 

penumbra, onde não é possível ver mais nada, retornando aos espaços iluminados e amplos dos 

corredores que se parecem sempre os mesmos, como se estivéssemos penetrando infinitamente 

por uma única linha reta que, a cada nova passagem, muda completamente, já sendo outra. Sem 

cerimônias, o movimento é recortado para dar lugar à passagem da câmera do antigo operador 

para o próximo. “Tá filmando?”, o novo rapaz pergunta, enquanto o colega que antes filmava 

agora pega rapidamente seu skate para ocupar outra posição, dando início a um novo turno da 

corrida, sem pestanejar. Um novo corpo-câmera imprime velocidade, implicando-nos 

sensorialmente na brincadeira. A cada vez que um novo corpo é “pego”, recomeça-se o jogo. 

Difernça e repetição. A cada giro pelo mesmo espaço um novo ciclo e uma nova performance. 

Alteram-se os corpos, a velocidade impressa, os demais corpos no entorno, os acontecimentos, 

embora estejamos sempre no interior da cena-jogo agenciados pelo mesmo ponto de ver que, 

sobre o skate, move o mundo.  

Um novo turno é recomposto e os estudantes “param e retomam do zero a circularidade 

de um espaço que a tudo serve, um tempo sem finalidade que se renova incessantemente. Do 

lado de fora, na terra pesada, no tempo que avança, na ordem do alto e do baixo, do mundo 

humano”415, há sempre quem diz que dali não pode passar: um garoto erra a manobra e invade 

uma sala de aula. O movimento truncado o coloca diante de outro colega, provavelmente mais 

engajado com os destinos políticos institucionais da ocupação, que reclama alertando que não é 

permitido ultrapassar as fronteiras da classe com o skate. O amigo skatista avisa que o colega 

não participou da reunião, evitando o sermão. Reinicia-se o jogo. Corpos-câmera com sua 

câmera-skate, máquina acopladas, lembrando-nos que “o cinema não é expressão individual, 

não é uma representação disso ou daquilo, mas uma entrada, com os indivíduos nas bagunças, 

mafuás alegres e irresponsavelmente inventivos (...) Campos de percepção e sensação que se 

alargam além do que é pré-contigo, limitado, definido. Espaço transindividual, transobjetivo. 

Ser outro e ser eu, ser aqui e lá, ser terra e abandono, ser sendo, descansar e recomeçar a 

brincadeira. Política: Cinema de Brincar”416. A sequência inteira toma mais de oito minutos do 

                                                
415 Cezar Migliorin e Isaac Pipano, Cinema de brincar. Belo Horizonte: Relicário, 2019, p. 142. 
 
416 Cezar Migliorin e Isaac Pipano, Cinema de Brincar, p. 144-145. 
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filme, até o ponto que os corpos cansam, a brincadeira acaba e o filme se move para outros 

pontos da ocupação, em seu movimento de explicitar a constituição da ocupação como condição 

precária da vida escolar.  
 

[e] 

 

Precariedade aqui pelo prisma de Inés Dussel, cuja voz soma-se à asserção de Bruno 

Latour, para quem jamais fomos modernos417. Vítima de ataques e invasões – como o próprio 

projeto de reorganização proposto pelo Estado narrado pelas letras amarelas em Conselheiro 

Crispiniano –; a escola tem sido refém de uma sobredeterminação discursiva, estética e política, 

que a atrela à conjuntura de práticas contemporâneas de precarização, um sinônimo de 

sucateamento, como se em algum outro momento da história houvesse sido diferente418. O que 

Dussel contesta é precisamente essa perspectiva de que, no passado, a escola foi um espaço mais 

produtivo e animado, diferente do que se passa nas condições atuais. Se jamais fomos modernos 

é porque o projeto desenhado para a humanidade nunca se concretizou identicamente ao que 

profetiza a própria liturgia moderna que lhe outorga estatuto, nem mesmo no tempo em que 

aquela epistemologia a imaginou. Como dispositivo moderno, não seria diferente com o adágio 

escolar, é o que propõe Dussel. Nesses termos, a precariedade está na ordem daquilo que admite 

                                                
417 Bruno Latour, Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 2009, p. 
16: “A hipótese deste ensaio – trata-se de uma hipótese e também de um ensaio – é que a palavra'moderno' designa 
dois conjuntos de práticas totalmente diferentes que, para permanecerem eficazes, devem permanecer distintas, 
mas que recentemente deixaram de sê-los. O primeiro conjunto de práticas cria, por 'tradução', misturas emtre 
gêneros de seres completamente novos, híbridos de natureza e cultura. O segundo cria, por 'purificação', duas zonas 
ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um lado, e a dos não-humanos, de outro. Sem o primeiro 
conjunto, as práticas de purificação seriam vazias ou supérfluas. Sem o segundo, o trabalho da tradução seria freado, 
limitado ou mesmo interditado. O primeiro conjunto corresponde àquilo que chamei de redes, o segundo ao que 
chamei de crítica. O primeiro, por exemplo, conectaria em uma cadeia contínua a química da alta atmosfera, as 
estratégias científicas e industriais, as preocupações dos chefes de Estado, as angústias dos ecologistas; o segundo 
estabeleceria uma partição entre um mundo natural que sempre esteve aqui, uma sociedade com interesses e 
questões previsíveis e estáveis, e um discurso independente tanto da referência quanto da sociedade. Enquanto 
considerarmos separadamente estas práticas, seremos realmente modernos, ou seja, estaremos aderindo 
sinceramente ao projeto da purificação crítica, ainda que este se desenvolva somente através da proliferação dos 
híbridos. A partir do momento em que desviamos nossa atenção simultaneamente para o trabalho de purificação e 
o de hibridação deixamos instantaneamente de ser modernos, nosso futuro começa a mudar. Ao mesmo tempo, 
deixamos de ter sido modernos, no pretérito, pois tomamos consciência, retrospectivamente, de que os dois 
conjuntos de práticas estiveram operando desde sempre no período histórico que se encerra. Nosso passado começa 
a mudar. Enfim, se jamais tivéssemos sido modernos, pelo menos não da forma como a crítica nos narra, as relações 
tormentosas que estabelecemos com as outras naturezas-culturas seriam transformadas”.   
 
418 Inés Dussel, “Sobre a precariedade da escola” in: Jorge Larrosa (Org.), Elogio da escola. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2017, p. 88. 
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que há princípio e fim de uma vida, sendo esta, vida qualquer, digna de cuidado e apreciação, 

independente de suas manifestações419. É nesse sentido que seu conceito está intimamente 

associado ao trabalho de Judith Butler, para quem as vidas precárias carecem de um outro 

entendimento. Aqui, a precariedade não pode ser tomada como condição de “desfavorecimento” 

ou “carência” exclusivos daqueles que vivem em situações de marginalização, exclusão e 

subalternização socialmente determinadas e concretamente impingidas. Para Dussel e Butler, 

há uma vulnerabilidade na vida em si, que não incide somente após o nascimento ou ao vir ao 

mundo de qualquer existência, como uma qualidade embutida a posteriori. Quer dizer: “afirmar 

que uma vida (grifo nosso) é precária exige não apenas que a vida seja apreendida como uma 

vida, mas também que a precariedade seja um aspecto do que é apreendido no que está vivo”420. 

Mais adiante, Butler insiste: “a precariedade tem de ser compreendida não apenas como um 

aspecto desta ou daquela vida, mas como uma condição generalizada cuja generalidade só pode 

ser negada negando-se a precariedade enquanto tal”421. Nessa postura ética, a partir do emprego 

do artigo indefinido, a precariedade é levada à altura de sua dimensão ontológica, como 

constitutiva do próprio tecido imanente que é uma vida422. 

Guiando-se por tais perspectivas que deixam seu aspecto crítico regressivo para uma 

importante afirmação da vida, em sua precariedade constitutiva; Dussel contraria as normas do 

                                                
419 Cf. Inés Dussel, Sobre a precariedade da escola, p. 88. 
 
420 Judith Butler, Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, 
p. 30. 
 
421 Ibid., p. 42. 
 
422 Estabelecendo pontos de convergência com o último ensaio deixado por Deleuze, antes de seu suicídio, a 
reivindicação da precariedade expõe a vida para além da individualidade e do demasiadamente humano, como 
explica o filósofo: “As singularidades ou os acontecimentos constitutivos de uma vida coexistem com os acidentes 
da vida correspondente, mas não se agrupam nem se dividem da mesma maneira. Eles se comunicam entre si 
totalmente de outra maneira que os indivíduos. Constata-se mesmo que uma vida singular pode dispensar toda 
individualidade ou todo outro concomitante que a individualiza. Por exemplo, os recém-nascidos são todos 
parecidos e não têm quase nada de individualidade; mas eles têm singularidades, um sorriso, um gesto, uma careta, 
acontecimentos que não são características subjetivas. Os recém-nascidos são atravessados por uma vida imanente 
que é pura potência, até mesmo beatitude em meio aos sofrimentos e às fraquezas. Os indefinidos de uma vida 
perdem toda indeterminação na medida em que preenchem um plano de imanência ou, o que vem dar estritamente 
no mesmo, constituem os elementos de um campo transcendental (a vida individual ao contrário permanece 
inseparável das determinações empíricas). O indefinido como tal não assinala uma indeterminação empírica, mas 
uma determinação da imanência ou uma determinabilidade transcendental. O artigo indefinido não é a 
indeterminação da pessoa sem ser a determinação do singular. O Um não é o transcendente que pode conter até 
mesmo a imanência, mas o imanente contido num campo transcendental. Um é sempre o índice de uma 
multiplicidade: um acontecimento, uma singularidade, uma vida...”, Gilles Deleuze, “A imanência: uma vida...” in: 
David Lapoujade (Org.), Dois regimes de loucos: textos e entrevistas (1975-1995). São Paulo: 34, 2016, p. 407–
13.  



 

 315 

pensamento baseadas nos paradigmas de fixidez e imobilidade, como determinadores molares 

da máquina-escola. Para ela, “a escola é mais o resultado precário e provisório da montagem de 

dinâmicas e relações heterogêneas do que o reflexo de processos infraestruturais e/ou 

superestruturais de dominação e controle totais”. Equivalendo a noção de montagem à 

dimensão maquínica do mafuá, conforme seu emprego sugerido ao longo do texto; aderimos ao 

redirecionamento da pergunta proposta por Dussel: já não se trata de como desestabilizar a 

escola, ontologicamente instável e atravessada pelo enredamento dos tempos; mas, ao entender 

seu caos formador, é preciso indagar-se a respeito de como “no contexto das relações sempre 

precárias e em movimento, a instituição escolar consegue sustentar-se de pé e pode estabilizar-

se, ainda que seja por alguns momentos”423. Como nos faz lembrar Cezar Migliorin na letra de 

Caetano: “foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda 

construção e já é ruina”. Somente nesses tempos intervalados – que é ruína e construção, 

simultaneamente – no emaranhado entre a estrutura e os fluxos que a recortam, poderemos 

ampliar a perspectiva conceitual sobre a escola, sem nos deixarmos seduzir, seja pelo canto 

revolucionário que implica em seu total desmantelamento; seja pela agonizante reforma – em 

curso – que a reveste de práticas morais e conservadoras, à mercê dos interesses e ditames 

capitalísticos globalitários. 

“Ampliando essa perspectiva, proponho considerar a escola como uma construção 

material, como uma montagem provisória, instável, de artefatos e pessoas, que capturou algumas 

dessas táticas e estratégias para educar o cidadão”424, reafirma Dussel. Outra vez, em sintonia 

com o pensamento de Bruno Latour, a dimensão macroestrutural – o molar – não está nem 

“acima”, tampouco “abaixo” das interações; mas adicionada a elas como outra de suas inúmeras 

acoplagens, alimentado-as e por elas sendo alimentada425. Nesse sentido, caberia-nos perguntar 

então como produzir novos fluxos que fazem com que os acoplamentos da ordem do que é molar 

entrem em “suspensão”, como sugerem Jan Masschelein e Maarten Simons. Para os autores, a 

                                                
 
423 Cf. Inés Dussel, Sobre a precariedade da escola, p. 90-91. 
 
424 Inés Dussel, Sobre a precariedade da escola, p. 92. 
 
425 Cf. Bruno Latour, Reagregando o social: uma introdução a teoria do ator-rede. Salvador: Edufba, 2012. A 
respeito das relações entre a máquina-escola e a Teoria Ator-Rede (TAR), de Bruno Latour, recomeda-se a leitura 
de outro artigo de Inés Dussel, “The Assembling of Schooling: Discussing Concepts and Models for 
Understanding the Historical Production of Modern Schooling” in: European Educational Research Journal. 
v. 12, n. 2, p. 176–189, 2013.   
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suspensão leva inevitavelmente ao gesto profanador do conhecimento, de uma abertura do 

tempo instituído ao tempo “livre” próprio à skholé. Ou, se quisermos, ao tempo livre do skate. 

Suspender o tempo instituído para dar ao vivido outra intensidade, manifestando novas formas 

de expandir a escola sem com que ela se estabilize ou, ao contrário, perca-se na fluidez das 

conexões líquidas: “condição vital de uma montagem que está sempre à beira de sua destruição, 

mas também em movimento, aberto426. 

 
[e] 

 

Na edição Le point de vue do material didático para docentes que integra a coleção L’Eden 

cinema427, Alain Bergala escreve que o ponto de vista é essencial à toda pedagogia do cinema. É 

ele quem permite aproximar diferentes níveis da forma cinematográfica – os planos, as 

sequências e o filme, integralmente –, além de ser a maneira como o espectador se identifica aos 

personagens e à ficção428. E, sobretudo, é uma questão de moral: o tratamento do ponto de vista 

num filme é um critério de avaliação da ética do cineasta em relação ao espectador. Finalmente, 

o ponto de vista é, sem dúvida, diz Bergala, a questão que atravessa a totalidade das fases de 

criação de um filme. A cada instante do processo de criação, o cineasta faz escolhas relativas ao 

ponto de vista, decisivas para o que o filme será e qual o lugar desejado para o espectador: “a 

reflexão sobre o ponto de vista articula, sem artifício ou esforço, a forma e o conteúdo do filme, 

sua estilística e seu discurso, a análise do detalhe e a análise do todo”429. Sinteticamente, “uma 

inteligência completa do filme”430. Mais adiante no mesmo texto, Bergala afirma que, embora 

o ponto de vista adquira essa importância nos estudos cinematográficos, os trabalhos seguem 

emprestando seus conceitos das teorias literárias sem considerar a especificidade do contexto 

cinematográfico e igualmente sem distinguir o ponto de vista tratando-se ora no campo da 

ficção (onde é uma escolha definitiva e controlada pelo realizador); ora do documentário, no 

qual o ponto de vista estaria sob a contingência do real, sendo por ele atravessado. Para Bergala, 

                                                
426 Inés Dussel, Sobre a precariedade da escola, p. 92 
 
427 Alain Bergala, Le Point de vue. Scéren-L’éden cinéma, 2006. 
 
428 Ibid., p. 3. 
 
429 Ibid., 8. 
 
430 Idem. 
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as teorias falham à medida que definem o ponto de vista em função quase que exclusivamente 

do eixo da câmera, sem considerar os outros inúmeros fatores que lhe compõem. Para atacar o 

problema, Bergala oferece em seu material uma curadoria de filmes e sequências que tratam de 

pensar a questão do ponto de vista a partir dos extratos – entretanto, sem tratar os fragmentos 

como ilustrações do que a teoria almeja demonstrar. A diferença é de tamanho, Bergala escreve: 

entre o desejo de provar as ideias já elaboradas convocando os extratos adequados ao seu uso; 

ou aquele de procurar, de maneira aberta e viva, isso o que os fragmentos do filme nos dão a ver 

como ideias e conceitos sobre essa delicada e crucial questão do ponto de vista no cinema. “Num 

caso, parte-se da ideia ao extrato; no outro, caminha-se da experiência direta dos fragmentos à 

ideia”431.    

Estimulados pelo seu método de partir dos filmes para, com eles, forjar novos conceitos, 

gostaríamos de tomar o gesto de Colégio Crispiniano como disparador de toda uma nova reflexão 

que complexifica o modo como as teorias têm argumentado sobre o ponto de vista, inclusive o 

próprio Bergala – mas que de forma alguma tem a pretensão de ser esgotar nas breves páginas 

que encerram este comentário. Trata-se de lançar novas pistas para, talvez, compor aquilo que 

poderá vir a ser uma pequena teoria do cinema e educação, cujos passos tímidos começam a 

conquistar mais liberdade. Entretanto, contrariando os pressuspostos teóricos de Alain Bergala, 

gostaríamos de sugerir um caminho mais extravagante, assumindo que uma ética da imagem 

conectada ao ponto de vista como princípio ontológico estará fadada a sucumbir sob o jugo da 

representação ao atrelar-se ao regime escópico. De modo que, se o que determina a ética da 

imagem é o ponto de vista, somente desfundando-o como perspectiva privilegiada de onde se 

pode ver e saber – arruinando o lócus identificador do sujeito – é que estaremos efetivamente 

nos abrindo a uma pedagogia das imagens não subordinada pelos imperativos da representação: 

à procura de uma ética sem fundamento. Quer dizer, não reivindicamos outros pontos de vista 

para o cinema que não sejam tomados pelos predicados do regime escópico heteronormativo, 

solicitando novos gazes e miradas contrahegemônicas e/ou subversivas. Falamos mais 

radicalmente do lugar onde todo e qualquer ponto de vista perde a centralidade da forma cara à 

identificação e aos vínculos que orientam a própria existência humana, fundada desde Platão 

pela distinção matéria-sensível, abrindo o corpo-câmera ao ato de camerar como condição 

imanente do ver e saber.  

                                                
431 Alain Bergala, Le Point de vue, p. 9. 
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É Lucrecia Martel quem nos oferece o argumento crítico e a renovada saída 

ontológica432, ao inicialmente conciliar o ponto de vista como lugar de produção, mas que é 

igualmente produzido pelas condições de ver e pelos regimes de visibilidade do mundo que há. 

Quer dizer, longe de subordinar-se apenas à linguagem cinematográfica, sabemos que o ponto 

de vista no cinema é nada mais que o modo como o “caos de sensações” que é o mundo se vê 

administrado pelo “nosso corpo, educado, muito educado”. Neste sentido, o ponto de vista é 

pedagógico por “educar” o corpo a administrar o transbordamento afetivo da existência. Assim, 

mais do que desejar o ponto de vista, trata-se de estar consciente do movimento conjugado entre 

ser produção de mundo e produto de formas instituídas de olhar, num mesmo movimento. 

Parece banal, mas, explicitamente, Lucrecia concorda com a perspectiva de que um ponto de 

vista jamais é a coincidência entre um olhar individual de um corpo que vê, desimplicado, e o 

mundo. Essa concepção sugere que a produção subjetiva só o é – produção e subjetiva – na 

medida em a subjetividade não corresponde somente a algo que é da ordem do interior de um 

indivíduo, mas trata-se da atualização de fluxos, de um fluxo produtivo propriamente 

maquínico. Entramos em fase, nos individuamos, a partir das sopas e caldos pré-individuais e 

pré-subjetivos que tanto podem modular nossas formas de ver, estabilizando-as sob o ponto de 

vista, como também nos dando as condições de possibilidade para a produção dos devires de 

um outro ponto de ver. Nesse caso, estamos novamente próximos de Deligny quando ele nos 

provoca a pensar que a imagem é aquilo que permanentemente “escapa ao conhecimento”. Quer 

dizer, assumir um ponto de vista jamais será coincidir com a externalização de um saber, mas 

somente a busca que não se realiza sem o custo de estar sempre tomando forma à medida que 

deixa de ser. É por isso que, também para Deligny, a imagem não pode ser capturada, mas 

somente percebida senão por um ponto de vista que implica no desmoronamento perpétuo da 

terceira pessoa do singular – o pronome “on”, em francês. Esse pronome pessoal indefinido, 

invariável, que ocupa sempre a função de sujeito. Sujeito eternamente indeterminado. É o que 

repete insistentemente Deligny: on filme. De quem se fala quando se recorre a esse verbo? Para 

Deligny, como vimos, fala-se de “a gente” quando o que se está mesmo a filmar é a câmera – 

como outro. Outro que com o meu corpo indeterminado entra em relação e, juntos, somos 

afetados pelo mundo que olhamos e também nos vê: a gente.  

                                                
432 Lucrecia Martel, “Oficina sobre som e narrativa” in: Marcelo Munhoz e Rafael Urban (Orgs.). Conversas sobre 
uma Ficção Viva, Curitiba: Imagens da Terra, 2013.  
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Aqui, antes do ponto de vista ser um lugar confortável de onde se vê e se organiza o 

mundo, ele é a “a aberração da nossa existência efêmera no cosmos”433, como sugere Lucrecia 

Martel. Por “aberração de uma existência efêmera”, expressão de radical força sensível, revela-

se uma lógica imanente com a qual só é possível entender que o ponto de vista não concerne à 

explicitação de um olhar humano. Se é aberração é justo porque é da ordem do que não pode 

ser organizado, estruturado ou tomado como parte intrínseca da experiência de posse exclusiva 

de um sujeito de poder e saber. Que há singularidade na experiência, não há dúvida; mas de 

modo algum o ponto de vista fixa-se ao olhar daquele que vê como se configurássemos um novo 

sistema de comunhão ético entre a câmera-corpo-mundo. O ponto de vista pode, no máximo, 

explicitar a defasagem do lugar onde se está situado, sem qualquer privilégio. No jogo corpo, 

máquina e mundo, a teologia moderna assumiu que nosso regime escópico possui centralidade 

na forma de ver, universalizando nosso ponto de vista em detrimento de todos os olhares a nós 

devolvidos. Não à toa, Godard chama Hitchcock do maior criador de universos em Histoire(s) 

du Cinéma – e ele tem razão. Pois, não foi Hitchcock aquele que soube melhor dirigir o olhar 

do espectador, jogando com seu regime de afecção, fazendo de todos nós marionetes de seus 

artifícios? Olhe para a chave, note o batom vermelho, mova o rosto naquela direção, 

eventualmente, assuste-se. O ponto de vista é também aquilo que permite que, desde uma tal 

posição, o mundo seja qualificado, distanciado e que todo um regime de julgamento e avaliação 

se estabeleça, segundo as regras impostas por aquele que o organiza e distribui seus recortes no 

visível.   

Como coloca Sandra Alvarez de Toledo (seguindo as pistas de Deligny...), aquele que 

tem um ponto de vista ocupa uma posição – posição esta que só pode ser localizada no mundo 

da linguagem. É por isso, então, que ela sugere uma substituição, a partir da mesma preferência 

pelo uso dos infinitivos adotada por Deligny. Em vez da ditadura do ponto de vista, o 

agenciamento de um ponto de ver. Se o ponto de vista se define em função do posicionamento 

unívoco, mesmo quando é múltiplo; o ponto de ver pode abrir-se finalmente à multiplicidade, 

sem reservas. Com o ponto de ver, a imagem deixa ser a produção do olhar desde um sujeito 

para o mundo, para ser definitivamente algo que escapa ao encontro do sujeito com o mundo e 

a câmera. Forças e acoplamentos, fluxos de produção sensual, fora da ordenação que assume o 

ver como condição privilegiada da experiência com o sensível, modulada pela linguagem 

                                                
 
433 Lucrecia Martel, Oficina sobre som e narrativa, p. 144. 
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cinematográfica. Como afirma Deleuze, na diferença em si mesma, não “há mais ponto de vista 

privilegiado do que um objeto comum a todos os pontos de vista. Não há mais hierarquia 

possível: nem segundo, nem terceiro...”434. 

Seguindo as pistas de Peter Pal Pélbart, entendemos que, em Deligny, a imagem assume 

um lugar de raridade, jamais deduzido pela linguagem. É a linguagem quem a recobre a todo 

tempo com suas injunções, finalidades, comandos, encadeamentos, sentidos. “À imagem repleta 

de intenções, de cultura, que abole a imagem (como vimos em Miraflores), seria preciso opor o 

que Deligny designa por ‘a imagem que nos falta’”. A imagem que nos falta é em tudo oposta à 

representação, a intencionalidades, às variáveis formas de idealismo pois, no fundo, não se trata 

sequer de a imagem de um sujeito, para um sujeito, diante de um sujeito435. Triste fim do sujeito 

para o brotar da imagem. O que a sequência de Conselheiro Crispiniano parece descrever é um 

movimento no qual a própria questão do ponto de vista se vê retorcida, a ponto de questionar a 

lógica do cinema como princípio ético, na companhia dos jovens e seus skates, performando 

pontos de ver, nos abrindo às formas da imagem numa ética sem fundamente. Escorre-se o 

tempo livre com a escola suspendida em pista de skate, com a câmera-intensidade do corpo que 

explora o espaço e permuta sua perspectiva a cada novo movimento, num jogo onde o brincar 

assume sua potência aberrante, na base da polítoca-estética.  

Com a ajuda dos jovens de Colégio Crispiniano, teremos que retornar à formulação que 

Deleuze faz em sua leitura de Leibniz, na qual encontramos, com rigor filosófico, uma variação 

do ponto de vista que, em outros termos, não corresponde ao uso habitual que o conceito recebe 

nas teorias cinematográficas. Em Deleuze, é o perspectivismo nieztchiano e a dobra de Leibniz 

que irão configurar o ponto de vista como um agenciamento. Quer dizer, instala-se um ponto, 

posiciona-se, assume-se uma forma de ver não coincidente com o sujeito que olha. É por uma 

relação de mutualismo que o ponto de vista é tomado, não por sua filiação com o sujeito que 

lhe atribui a perspectiva. Porém, se optamos pela variação recolhida de Toledo a partir de 

Deligny, é porque os conceitos, por vezes já tão capturados, tornam-se de difícil reemprego: é 

vital inventar novas palavras do que insistir na libertação dos termos apoderados por uma 

linguagem que é tão eficaz em seu exercício de durabilidade e dilatação temporal como na nossa 

epistemologia ocidental.  

                                                
 
434 Cf. Gilles Deleuze, Lógica do sentido. 
 
435 Cf. Peter Pál Pelbart, Por uma arte de instaurar modos de existência que “não existem”, p. 253. 
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[e] 

 

Anita Leandro escreve que, no princípio, não era o verbo no cinema, mas o ponto de 

vista. E continua sendo. Deligny retorna ao princípio, ao verbo, para retirar a imagem do sujeito. 

Hélio Oiticica ataca: não é do ponto de vista que precisamos,  

mas um programa de INVENÇÃO-MUNDO.    

  
 

 

[e] 

 

Ponto de ver: não essencialista ou universal, porém, provisoriamente geolocalizado. Não 

correspondente ao olhar de um sujeito, mas em fase com a objetiva, acoplado. Não restritivo ao 

regime escópico, mas engajando igualmente o corpo e todas as suas partes.  

 

Faites le point ! diz a primeia cartela de Moindre Geste. Focar? Não!!! 

 

Camerar. Camerrar. Gesto mínino. Vida-imagem: lidar com o inacabemto  
[processo por fazer.  

 

 [e] 

 

[e] 

 

[e] 

 

[e] 

[e] 

[e] 

[e] 

[e] 

[e] 

[e] 



 

 322 

 
 

 
 
 
 

  



 

 323 

V I D A  M E N O R  
 
 

A  fuga  do  rea l ,  
a inda  ma is  longe  a  fuga  do  fe é r ic o ,  
ma is  longe  de  tudo ,  a  fuga  de  s i  mesmo ,  
a  fuga  da  fuga ,  o  ex í l i o  
s em água  e  pa la v ra ,  a  pe rda  
v o lun tá r ia  de  amo r  e  memór ia ,  
o  e co  
já  não  co r re spondendo  ao  ape lo ,  e  e s te  fund indo -se ,  
a  mão  to rnando -se  eno rme  e  desapa recendo 
des f igu rada ,  todos  o s  ges to s  a f in a l  imposs ív e is ,  
s enão  inú te is ,  
a  desnecess idade  do  can to ,  a  l impeza  
da  co r ,  n em  b raço  a  move r-s e  nem unha  c re scendo .  
Não  a  mo r te ,  c on tudo .  
Mas  a  v id a :  c ap tada  em  sua  fo rma  i r redu t í v e l ,  
já  s em o rna to  ou  comen tá r io  me lód ico ,  
v id a  a  que  a sp i ramos  como  paz  no  cansaço  
(não  a  mo r te ) ,  
v id a  m ín ima ,  e s senc ia l ;  um in íc io ;  um  sono ;  
menos  que  te r ra ,  s em ca lo r ;  s em c iênc ia  nem i ron ia ;  
o  que  s e  possa  dese ja r  de  menos  c rue l :  v id a  
em que  o  a r ,  n ão  re sp i rado ,  mas  me  envo lv a ;  
nenhum gas to  de  te c idos ;  ausênc ia  de le s ;  
c on fusão  en t re  manhã  e  ta rde ,  já  s em  do r ,  
p o rque  o  tempo  não  ma is  s e  d i v id e  em seções ,  o  
tempo  
e l id ido ,  domado .  
Não  o  mo r to  nem o  e te rno  ou  o  d i v in o ,  apenas  o  v i v o ,  
o  pequen ino ,  c a lado ,  ind i fe ren te  
e  s o l i tá r io  v i v o .  
I s s o  eu  p rocu ro .  

 
 

C a r l o s  D r u m m o n d  d e  A n d r a d e  
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