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RESUMO 

 

MENDES,T.Cinema e educação: entre o eu estético e o nós político. Uma análise de 

experiências sensíveis a partir do projeto Cinema para Todos, 2014,126f. Dissertação 

(Mestrado em Mídia e Cotidiano), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 O presente trabalho se propõe a analisar as experiências dialógicas entre cinema e educação a 

partir do projeto Cinema para Todos, de oficinas de audiovisual no Estado do Rio de Janeiro. 

Partindo das relações entre Mídia e Cotidiano, refletirá sobre o cinema como estratégia 

comunicacional que vai do ambiente escolar até a experiência do espaço urbano como forma 

de compartilhamentos sensíveis e estímulo às invenções coletivas - essenciais à formação do 

ser. Tal análise tem lugar num momento da atualidade
1
 onde sujeito e sociedade sofrem 

importantes mudanças, a escola como meio de reprodução de práticas sociais passa por uma 

crise sem precedentes e parece haver uma transformação do político na sociedade atual em 

detrimento de um fortalecimento cada vez maior das mídias no cotidiano. Deste modo busca-

se compreender em que medida a experiência sensível com o cinema pode gerar vinculações 

sociais dos alunos em relação a seus pares e às suas comunidades. Ao longo da pesquisa foi 

delineado um caminho cujos eixos centrais se sustentam no método de pesquisa de campo, 

pesquisa qualitativa com entrevistas em profundidade, pesquisa quantitativa com entrevistas 

fechadas e revisão bibliográfica para pensar o papel do audiovisual na intervenção do 

cotidiano e na mediação com a sociedade através dos conceitos de cinema (BENJAMIN, 

2012; BERGALA, 2008), vinculação social (SODRÉ, 2010), educação (SODRÉ, 2012; 

SIBILIA, 2012), héxis educativa (SODRÉ, 2010) e experiência sensível (MAFFESOLI, 1998) 

 

Palavras-chave: Cinema. Educação. Héxis educativa. Experiência sensível. Vinculação social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Toma-se aqui como referência temporal a década de 2000 e os estudos que pensam a sociedade atual, assim 

como a escola, estruturada a partir dos valores do mercado (Ver SODRÉ, 2010 e SIBILIA, 2012). 



 

ABSTRACT 

 

Cinema and education: between the self aesthetic and the we politician. An analysis of 

sensitive experiments from the Cinema for All project.2014,126f. Dissertação(Mestrado em 

Mídia e Cotidiano), Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2014 

This paper is intended to analyze the dialogue between cinema and education from the 

Cinema for All project, audiovisual workshops in public schools of the State of Rio de 

Janeiro. Based on the relationship between Media and Everyday Life, reflect on the cinema as 

communication strategy in the school environment as a way to share sensitive experiences and 

stimulate collective inventions - essential to the formation of the. This analysis takes place at 

a time where the current subject and society suffer major changes, the school as a means of 

reproduction of social practices goes through an unprecedented crisis and there seems to be a 

political emptying in today's society rather than a strengthening of growing media in everyday 

life. We seek to understand the extent to which sensory experience with cinema can generate 

social ties of students in relation to their peers and their communities. During the research was 

outlined a path whose central axes are supported in the field of research method, qualitative 

research with in-depth interviews, quantitative research with closed interviews and literature 

review to consider the role of audiovisual in everyday intervention and mediation with society 

through the film concepts (BENJAMIN, 2012; Bergala, 2008), social connection (SODRÉ, 

2010), education (SODRÉ, 2012; SIBILIA, 2012), educational héxis (SODRÉ, 2010) and 

sensory experience (MAFFESOLI, 1998) 

Key-words: Cinema. Education. Educational héxis. Sensible experience. Social connection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

Do latim DICARE, dedicar guarda semelhança com o ato de consagrar algo a alguém ou 

alguma coisa. Logo, é preciso que se consagre este espaço a um elemento primordial. Outro 

não poderia ser, na presente pesquisa, do que a magia do cinema e às profundas 

transformações que opera todos os dias, a cada sessão assistida, a cada leitura realizada. À 

parte todas as discussões filosóficas que possam ser engendradas para tentar compreender se 

de fato há o predomínio da técnica ou do espetáculo, se o filme é uma arte maior ou se apenas 

uma forma de reproduzir a vida, se é linguagem ou não, há que se ressaltar a perspectiva 

silenciosa que reside no interstício de toda pretensa explicação. Cinema, mais do que 

hipótese, é experiência múltipla de todos os sentidos, devendo ser vivenciada com profunda 

entrega e, preferencialmente, sem mapas de orientação. Ao penetrar em uma sala de exibição 

(qualquer que seja ela) é preciso abandonar do lado de fora ideias pré-concebidas, visões de 

mundo e deixar-se levar pela experiência que irá se desenrolar. Boa ou ruim, angustiante ou 

encantadora, há que se manter o componente da surpresa, tal e qual nos teatros de atrações 

que antecederam todo fazer fílmico. Mais do que técnica, que a paixão e o encantamento 

sejam componentes fundamentais de toda experiência. Como metáfora pessoal, sobrevém a 

clássica cena do filme Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore,1988), com  trilha sonora de 

Ennio Morricone
2
 em que Totó, o menino ajudante do velho Alfredo na sala de exibição do 

cinema italiano, busca levar o cinema até a praça, uma vez que havia terminado o horário de 

exibição.Entretanto o público, ávido por continuar a assistir ao filme, permanecia na porta. 

Compadecido, Totó, pede à Alfredo que leve o filme até o povo.Este, complacente, direciona 

a pequena lente do projetor para uma parede vazia no meio da praça, levando o cinema de 

volta até o público, que se delicia, encantado com a estratégia de Alfredo.  A esta magia e ao 

processo de transformação que o filme pode operar, além do lugar único de afeto e de 

memória que o cinema ocupa para muitas pessoas até hoje, dedica-se este trabalho. 

 

 

 

                                                           
2
 Maestro italiano e compositor de trilhas musicais para cinema, autor de mais de 500 músicas para obras como 

A missão, Cinema Paradiso, Era uma Vez no Oeste, Os intocáveis e Lolita. Se houvesse meios de incluir uma 

trilha sonora para este texto, ela seria invariavelmente de Ennio Morricone. 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1242&bih=545&q=giuseppe+tornatore&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCnfq6-gUmuYVKuEphpZJ5rmqYllp1spZ-WmZMLJqxSMotSk0vyi7TVrk02OSh99YS5-V6u9gO-57titwAA_Ds2r00AAAA&sa=X&ei=dzvKVIyDCYfEgwTe9IHgCw&ved=0CJ8BEJsTKAEwFg
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INTRODUÇÃO 

 

Em dado momento o poeta mato-g  ssense Man el de Ba   s te ia esc it : “Eu pens  

ren va    h mem usand  b  b letas” (BARROS, 1996, p 79)  Também este t abalh , a  

longo de dois anos, buscou dar asas à liberdade da criação através da arte e da comunicação, 

ajudando a refletir sobre a experiência transformadora do homem enquanto sujeito coletivo 

que pensa e, mais do que isso, sente. Por este motivo a pedra fundamental da presente análise 

não poderia ser outra a não ser a fundamentação teórica baseada em Michel Maffesoli e na 

razão sensível, lente através da qual se observa as relações entre Cinema e Educação no 

projeto Cinema para Todos. Também aqui se pretende observar as borboletas passíveis de 

nascer quando sujeitos são colocados em contato consigo e com o mundo através da 

experiência do cinema.  

Logo, a questão fundamental que impulsionou este estudo é: em que medida a 

experiência estética cinematográfica em ambiente escolar pode servir como estratégia de 

consolidação ética entre os participantes de tal vivência? Com base em tal questionamento 

busca-se identificar as formas através das quais a produção audiovisual
3
 pode vincular o 

sujeito ao seu grupo social. A hipótese sugerida é de que a experiência com a produção 

audiovisual do CPT
4
 pode, de alguma forma, transformar as visões de mundo dos alunos. 

Como forma de constituir o cenário de investigação foi realizado um posicionamento 

direcionado aos diálogos de mídia e cotidiano e delineado um caminho cujos eixos centrais 

estão localizados nos conceitos de audiovisual (estratégia escolhida) e educação atuando em 

comunidades (o cotidiano a ser analisado). A proposta de trabalho posiciona-se com intenção 

interventiva, ou seja, política, cujos objetivos não podem ser desvinculados da ideia de tentar 

contribuir, em alguma medida, para a transformação social e para a reflexão do lugar do 

audiovisual como estratégia comunicativa do pensar político através da educação. Dessa 

forma, a intenção é analisar as relações entre audiovisual e escola, tendo como foco duas 

grandes frentes: de um lado, sugerindo o audiovisual como meio que atravessa a sociedade 

                                                           
3
 Usa-se aqui o modo audiovisual para nos referirmos não somente ao produto cinema, mas ao meio que 

concatena linguagens de som e imagem e se hibridiza nos projetores e nas novas tecnologias. Há uma 

aproximação com o pensamento de Philipe Dubois (2004), para quem o cinema sempre vai ser referenciado nas 

produções audiovisuais 
4
 Para tornar o texto menos repetitivo será utilizada a siga CPT para a referência ao projeto estadual de educação 

e cultura Cinema para Todos 
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contemporânea. Por outro, delineando o processo educativo com algo que estrutura a 

sociedade através da reprodução de valores e práticas sociais não somente de viés pedagógico, 

mas perpassando o cotidiano e construindo novas subjetividades. 

No percurso teórico e metodológico da dissertação, durante todo o tempo fez-se 

questão de localizar o leme da narrativa do lado de dentro das vivências no CPT
5
, 

mergulhando, tanto quanto possível, na compreensão sensível como forma de propor práticas 

de consolidação da cidadania através da comunicação. Compreende-se a comunicação não 

como o modo linear de transmissão de mensagens, mas como um nexo que se cria entre o eu e 

o outro, permeado pelo cotidiano e pela cultura. E então nasce o diálogo entre meios e pessoas 

proposto na presente pesquisa. Que os meios sejam uma ambiência, (como afirma o autor 

Muniz Sodré) é uma premissa fundamental. Entretanto, que a héxis (ou a experiência 

transformadora, proposta pelo mesmo autor) também seja uma possibilidade, como no 

panorama a ser feito com o CPT, possibilitando ao sujeito renovar-se e renovar o mundo. 

Sendo o homem um personagem fundamental para a observação da experiência 

sensível, um personagem emerge após todas as leituras, visitas às escolas e apreciações de 

dados. No meio do caos ds pesquisa de campo se destaca uma figura singular: Martiniano ou 

Seu Martin, jardineiro da Escola Estadual Presidente Dutra, de Seropédica, muito próxima a 

UFRRJ, a famosa "rural", como chamam muitos dos seus alunos e ex-alunos. Com seu vasto 

conhecimento, o jardineiro cultiva diariamente suas flores, suas árvores e seus amigos. A cada 

dia os meninos da escola e os funcionários param para cumprimentá-lo ou para ter um 

“dedinh  de p  sa”  Um dia, Seu Ma tim  es lveu visita  a unive sidade p óxima para coletar 

umas mudas. Lá encontrou um jovem professor que falava sobre plantas a vários alunos. 

Curioso, apontando para uma planta, o jardineiro perguntou se o professor a conhecia. Não 

conhecia. Era um espécime de dente-de-leão, cujo chá costuma ser usado para as mais fortes 

dores de cabeça. Mais animado, apontou para mais dois ou três espécimes e em todos os casos 

recebeu uma negativa. Vaidoso, feliz da vida, voltou para suas flores pensativo, consciente de 

sua sabed  ia  A histó ia de “seu” Ma tim,  elatada pelo próprio com muito bom humor, 

torna-se metáfora para refletir sobre a necessidade de ir a campo, despir-se dos conceitos pré-

concebidos de transformação social para pensar as potências do cinema no dia a dia de alunos 
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de escolas públicas. À base somente de livros, a experiência cinematográfica pode ser 

considerada de forma maniqueísta: ou revolucionária ou ineficaz. Ao atravessar o espaço 

entre pesquisador e pesquisado, ir até o objeto, relatos como os de Seu Martim tornam-se 

fontes importantes de pesquisa, ferramentas através das quais se podem suscitar a 

experimentação sensível, cujo limite não reside na produção textual, mas na possibilidade de 

mudar também o próprio pesquisador. É este o caminho que se tem a intenção de percorrer. 

Nessa direção um dos pilares da pesquisa, o cinema no processo comunicacional, pode 

ser apropriado como um dispositivo de construção de realidade e de criação de visões de 

mundo, pois tem como característica a intensidade das experiências que engendra. Tal fato o 

leva muitas vezes a se destacar das demais transformações artísticas. Assim, o cinema pode 

atuar - para além do olhar mecânico que compõe o real - como uma proposta de interrogação 

do mundo, não somente na experiência que ocorre na exibição de filmes, mas a partir da 

produção da narrativa realizada pelos alunos nas oficinas dos projetos organizados no corpus 

de pesquisa. Há que se compreender o cinema, devido à profundidade de sentidos gerados e 

sensibilidades afetadas nos sujeitos, como uma ambiência, um universo construído a partir das 

múltiplas narrativas que se cruzam.  

Reforçando o viés político da experiência fílmica
6
 há o papel da educação, não como 

inst uçã  pu a e simples, mas c m  “p  cess  de inc  p  açã  intelectual e a etiva pel s 

indivíduos, dos princípi s e das    ças que est utu am   bem de uma    maçã  s cial” 

(SODRÉ, 2012, p.15). Ressalta-se, portanto, a possibilidade de seu uso como mecanismo de 

incorporação de signos e valores e também como construção de práticas sociais e formação de 

sujeitos críticos. Através da ideia da experiência com o cinema em diálogo com o sistema 

disciplinar, pensa-se o sujeito como passível de reconhecer a si mesmo e ao outro como 

igualmente inseridos num espaço social e imaginário política e culturalmente igualitário. 

Na altura de realizar escolhas relativas ao arcabouço teórico necessário para observar o 

objeto escolhido, recorreu-se ao autor Ismail Xavier(1983), o qual imagina o cinema como 

processo individual, de imersão em um universo de entrega dos sentidos em prol de uma 

vivência dentro da sala cinematográfica. Por sua vez, Muniz Sodré fala de uma experiência 

que pode suscitar a conscientização do sujeito, a héxis.O que se propõe aqui busca tornar 

coletiva a experiência do cinema, nos moldes do entendimento do autor francês, Alain 

                                                           
6
 Ao falar em experiência fílmica engloba-se a fruição de filmes e a produção. 
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Bergala(2008), que compôs teorias sobre o elo entre cinema e educação. Com base nas 

proximidades entre os pressupostos teóricos de Bergala e Sodré, há indícios de que o fazer 

consciente, dentro do que se entende como techné, possa trazer a héxis não apenas ao 

indivíduo, mas também a um grupamento, a uma comunidade tocada pelos laços da 

experimentação estética.  

Dessa forma, ao levar o sujeito ao centro da questão cinematográfica, suas mãos 

podem ser estendidas em busca do outro, configurando a pesquisa no patamar da 

comunicação. É de fato a relação, o "ser com" potencializado em todos os seus sentidos, razão 

e sentimento, luz e sombra, que se busca compreender sob as parcas luzes do cinema. Mais do 

que meio, torna-se experiência. Trazendo à superfície a metáfora de Simmel sobre a ponte e a 

porta, tem-s que “[...] enquanto a ponte, linha estendida entre dois pontos, prescreve uma 

segurança e direção absolutas, a porta é assim feita para que por ela a vida se expanda fora 

dos limites do ser isolad , até a  ilimitad  de t das as   ientações” (SIMMEL,1988, p.5). 

O que se busca é abrir as portas da sala escura de exibição pelo expediente de tornar 

comum a experimentação estética do fazer (e fruir) fílmico. A questão que se busca 

problematizar não poderia ser outra senão a de pensar a possibilidade da experiência com o 

projeto CPT concentrar em si a potência de suscitar a héxis em direção a um pensar 

consciente. Toma-se como norte investigar de que modo podem ser criadas pontes entre 

pessoas, entre o cinema e a educação, entre as mídias e o cotidiano, para avançar em prol de 

sociedades, associações, comunidades e instituições mais justas. Mas antes, entende-se ser 

necessária uma aproximação com o objeto de pesquisa, para que todas as discussões e 

diálogos entre teoria e metodologia que virão com o correr do texto sejam localizados de 

forma melhor. 

Iniciado em 2008, o projeto Cinema para Todos é uma iniciativa do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, através da parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), sendo uma ação do Rio Audiovisual – 

Programa de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro e da 

Superintendência do Audiovisual
7
, cuja função é coordenar as ações voltadas para o 

fortalecimento da indústria do audiovisual no Estado e difusão da produção realizada. Neste 

órgão, uma das mais divulgadas iniciativas é justamente o CPT. O projeto teve início há seis 

                                                           
7
 http://www.cultura.rj.gov.br/superintendencia/superintendencia-do-audiovisual Acesso em 14/05/2014 às 

10:00h 
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anos com a distribuição de ingressos a alunos da rede estadual de ensino e professores. 

Segundo o site do projeto, a iniciativa já beneficiou mais de um milhão de pessoas em 1067 

escolas e 197 filmes assistidos. A lógica de funcionamento envolve três iniciativas base: 

cineclubes, oficinas de videointeratividade e distribuição de ingressos de cinema para escolas 

públicas do Estado. São priorizados filmes nacionais e três possibilidades de aquisição: o 

aluno pode solicitar na sua escola, a escola pode solicitar uma sessão exclusiva e o professor 

pode agendar sessões. Há também a proposta de encontros pedagógicos com os professores e 

os organizadores do programa.  

 Outra vertente do projeto são os cineclubes, que são montados nas escolas e passam a 

fazer parte do cotidiano dos alunos em 30 municípios do Estado. Um dado relevante é que os 

cineclubes atendem municípios onde não há sequer um cinema
8
. Além dos cineclubes e 

ingressos há encontros de cinema e educação nas escolas, cujo número de eventos não consta 

no site da Secretaria de Educação ou do projeto Cinema para Todos e há oficinas de 

interatividade, cujo critério de realização depende de seleção prévia das escolas. Entretanto, 

está disponível no site do projeto uma apostila online
9
 com informações sobre a linguagem do 

cinema, dicas para realizar um documentário, listagem de filmes para uso pedagógico e 

listagem de cineclubes no Estado para que os filmes produzidos nas escolas possam ser 

divulgados. 

Uma vez feitas as devidas apresentações, propõe-se aprofundar a reflexão cinema 

versus sociedade no presente trabalho localizando as relações entre pessoas sendo 

determinadas e/ou influenciadas por instituições como a escola (ponto nevrálgico de todas as 

escolhas metodológicas e teóricas realizadas). No espaço escolar há o atravessamento diário 

pela(s) cultura(s), pela comunicação interpessoal e, mais recentemente, na 

contemporaneidade, pelas mídias. Há então, na sociedade midiatizada (SODRÉ, 2010) o 

enfraquecimento da instituição escolar (SIBILIA, 2012), onde as subjetividades são saturadas 

de imagens, espetáculo e tecnologia, rumando sem destino certo.  Residiria então algum 

componente transformador na educação?  

Para chegar à hipótese da educação como prática emancipatória da liberdade e da 

cidadania é preciso associá-la à uma abordagem da comunicação como principal contribuinte 

                                                           
8
 Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, há 27 municípios onde há salas de 

cinema, o que não chega a um terço do número de municípios do Estado, que são 92. Fonte: IBGE 
9
http://www.cinemaparatodos.rj.gov.br/site/material-pedagogico/material-pedagogico/.Acesso em 19/03/2014 às 

21h 

http://www.cinemaparatodos.rj.gov.br/site/material-pedagogico/material-pedagogico/.Acesso
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de uma nova lógica dos processos de representação e reinterpretação do mundo, cada vez 

mais sensorial, imagético e complexo (FARBIARZ, 2010). Nesse ambiente que escola e 

sujeitos compartilham, detecta-se o cenário social da pesquisa, onde serão iniciadas as 

consequentes observações. E então emerge a pergunta necessária: E o cinema? Quais seriam 

as proximidades deste com o horizonte social que se pretende esmiuçar? Pressupõe-se o 

cinema como experiência estética e social que tem a potência estratégica de sensibilizar e 

arquitetar considerações acerca da sociedade. Em consonância com o pensamento de Walter 

Benjamin(2012), estabeleceram-se no cinema as possibilidades de narrativa do sujeito 

inserido em um contexto social em constante transformação, ainda que estas narrativas sejam 

perpassadas pelas linhas de força das instituições e relações de classe, mas também pelos 

imaginários, crenças e costumes. Sem negar o papel das estruturas sociais e das limitações do 

sujeito incrustado em um determinado cenário, optou-se por tangenciar as possibilidades da 

experimentação estética e da imaginação nas produções e seus reflexos nas visões de mundo 

dos alunos.  

Foi necessário então começar a recortar o corpus de pesquisa. Para tal, foi feita uma 

pesquisa exploratória em experiências de cinema/audiovisual e, após as primeiras entrevistas 

e pesquisas, optou-se pelo projeto Cinema para Todos, em um processo metodológico que 

será detalhado no Capítulo 5, de metodologia, incluindo pesquisa de campo, pesquisa 

qualitativa e quantitativa com aplicação de formulários aos alunos e professores participantes 

do projeto. 

 De modo específico, os Capítulos 1 e 2 tratarão de contextualizar o cenário onde o 

olhar deve ser aprofundado, apresentar os elementos principais da história, levando em 

consideração que, assim como no cinema a posição da câmera e os enquadramentos 

demandam escolhas estéticas e culturais. Nas Ciências Sociais o ponto de onde se olha 

determina o cerne de toda narrativa a ser feita. Em consequência, foi feita a escolha de situar o 

cenário onde se realizou a observação através da revisão bibliográfica (Capítulos 1, 2, 3, 4) e 

pesquisa de campo e metodologia no último Capítulo. Por conseguinte, os primeiros Capítulos 

do estudo pretendem contextualizar historicamente a relação entre cinema, educação e 

sociedade (Capítulo 1), aprofundando-se nas formas de pensamento em um contexto histórico 

estruturado por imagens (Capítulo 2).  

Como segunda fase, uma vez apresentados os elementos principais, foi necessário 

caminhar para as relações entre os sujeitos. Logo, o terceiro Capítulo trata das ligações entre 
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pessoas enquanto seres sociais na produção do cotidiano através de vinculações orgânicas ou 

mecânicas. Em consequência, o quarto Capítulo examina de forma mais aprofundada a 

experiência do cinema em relação com o CPT e no Capítulo final (cinco) é feito um 

aprofundamento da metodologia, uma análise dos dados obtidos na pesquisa de campo em 

diálogo com a primeira etapa (revisão bibliográfica) e finalmente, as considerações finais.  

Sobretudo, dada a hipótese de transformação a partir do cinema, há relevantes 

modificações no escopo do trabalho que foram se configurando conforme a pesquisa ia sendo 

realizada. Logo, precisa ser levada em consideração, no Capítulo metodológico, a percepção 

de que algumas certezas a priori sobre o papel do cinema na vinculação social foram se 

modificando ao longo do trabalho e pondo por terra pressupostos e convicções que se afastam 

de Benjamin e Gramsci (cinema x contra-hegemonia) para tentar alcançar Sodré e Maffesoli 

(vinculação x experiência). Emerge também o cineclube como lugar do compartilhamento 

simbólico - que é por definição coletivo - e de um pensamento para o político como algo além 

das instituições sociais, mas voltado para o sujeito que se vincula ao outro diretamente e 

at avés dele se  az um se  s cial,   “nós político”   Na ca acte ística c letiva, acredita-se estar 

a potência de transformação e vinculação. É fundamental então que os Capítulos da 

dissertação acompanhem as mudanças de olhar. 

 Na fase bibliográfica, que permeou todo o trabalho, alguns debates são essenciais. 

Assim, no Capítulo 1 pensa-se com Maffesoli na produção fílmica e no lugar do cinema 

através dos cineclubes como um espaço onde a socialidade pode constituir um "nós político". 

Para o autor, a socialidade é a experiência que aponta para um sentir em comum, uma 

empatia. Enquanto a sociedade privilegia os indivíduos e suas associações contratuais e 

 aci nais, “a s cialidade vai acentua  a dimensã  a etiva e sensível" (MAFFESOLI, 1987, p. 

101-102). 

Seriam as salas de cinema nas escolas um espaço de reflexão e crítica dos alunos em 

relação às suas realidades? Poderia haver um deslocamento do lócus da formação humana da 

instituição moderna escolar para algo indefinido? São algumas das questões cujos detalhes se 

pretende, em alguma instância, delinear no primeiro Capítulo. 

Mais adiante, no segundo Capítulo, através da ideia do bios midiático
10

 de Muniz 

Sodré e da saturação midiática de Todd Gitlin(2003), serão analisados os atravessamentos da 

                                                           
10

 Sodré depreende de Aristóteles o conceito de um quarto bios, que para o  autor brasileiro, seria o bios 

midiático,onde os valores morais seriam influenciados e, de alguma forma, ditados pela mídia.(SODRÉ,2010) 
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imagem na forma social contemporânea, bem como nos modos de ver e ser e nas vinculações 

entre sujeitos. Na ação da mídia no espaço público se buscará analisar o esvaziamento ou as 

novas formas de produzir e pensar o político, resistências possíveis e sujeições na experiência 

com a imagem. Entre o real e o virtual, sendo o olhar um sentido privilegiado nas práticas 

sociais, sua importância exacerbada convidaria ao devaneio ou permitiria alcançar a 

compreensão de si e do outro? Nesse sentido, em consenso com Jesús Martín-Barbero (2001) 

serão observadas novas formas de vida através da construção de narrativas de imagens 

coletivas com o Cinema para Todos. 

Já o Capítulo 3 abordará as possibilidades de construir o laço social a partir da 

experiência sensível. Logo, com o conceito de comum de Raquel Paiva e da vinculação de 

Sodré, será observada a experiência com o audiovisual/cinema como uma forma de romper a 

midiatização dos costumes e, a partir da héxis educativa, fortalecer a ideia de pertencimento 

dos alunos em relação à suas comunidades em um cenário da contemporaneidade onde 

prevalecem os interesses individuais. Assim, onde a há uma transformação dos valores 

sociais, sociedade e comunidade podem coexistir, agindo sobre a vida do homem 

contemporâneo como bases comunitárias de atuação no desenvolvimento da sociedade. 

Firma-se um viver comum através das trocas simbólicas com o cinema que suscitem a 

consciência do ser em grupo e fortaleçam espaço público e o pensamento social.É no lugar do 

audiovisual como ferramenta com as quais os alunos podem construir suas próprias narrativas 

que se sugere uma possibilidade de resgate do social e de vinculação através da experiência 

estética. Logo, há o fazer diário de uma técnica que não somente constrói possibilidades 

funcionais, mas a produção de sentido e aponta um caminho, entre muitos possíveis, para que 

a instituição escolar possa repensar seu lugar na sociedade contemporânea, posicionando-se 

em consonância com a linguagem multimídia que se faz onipresente em todos os espaços da 

atualidade.  

Contudo, é válido perguntar por que concentrar-se apenas na escola, uma vez que os 

lugares da experiência midiatizada podem ser tantos outros espaços, para além das 

instituições? A justificativa está no fato de que, apesar de em crise, a escola ainda encontra-se 

em posição de destaque em muitas comunidades. Assim como organizações religiosas e 

praças públicas a escola ainda é o local onde grande parte das pessoas se reúne, seja por 

obrigação ou por prazer. Em localidades onde não há acesso a espaços culturais mais 

específicos, é no ambiente escolar onde costumam ocorrer mostras de arte, encontros 
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musicais, debates, votações, vacinações, exibições de filmes e peças. Sendo assim, à parte a 

crise de representação em que se encontra a estrutura escolar, aponta-se para um arcabouço 

simbólico na instituição educacional dentro de um grupo social, fator que influenciou a opção 

por pensar em projetos dentro do ambiente escolar. Por outro lado, tendo a héxis como 

hipótese de transformação no ethos, nada mais lógico do que tentar compreender o ambiente 

legitimado de configuração e reforço de valores éticos na sociedade, ou seja, a escola
11

, 

sobretudo na época atual, em que se configura uma crise de representação social
12

, valores e 

vinculação e consequente deslocamento dos valores éticos que acaba por atingir de alguma 

forma os alunos das escolas. 

 Um dos caminhos possíveis para reversão do presente quadro poderia ser a ideia de 

construir narrativas a respeito de si e da realidade onde vivem, os alunos podem construir a 

héxis, o que sugere uma possibilidade de ruptura com as representações sociais midiatizadas e 

com o espaço de participação política enfraquecido, conforme vê Sodré. A partir da invenção 

e da criatividade na experiência audiovisual como lugar do sensível e do comunicacional, os 

jovens podem se reconhecer como parte de um constructo social formado não só pelo Estado, 

mas por vinculações que tragam a compreensão do ser-em-comum. 

 Concatenando as esperanças de vinculação social, no Capítulo 4 haverá um 

aprofundamento na experiência sensível no cineclube/oficinas como forma de fazer germinar 

a socialidade e gerar uma ambiência passível de romper o ethos midiatizado, constituir redes 

de criatividade e olhar crítico sobre o mundo. Através da experiência com os 

cineclubes/oficinas será observado o compartilhar de sensibilidades, com base na 

aproximação dos alunos entre si, suas trocas simbólicas e com a própria realidade. Será então 

realizada uma analogia entre os pressupostos teóricos de Michel Maffesoli em diálogo com a 

hipótese-cinema de Alain Bergala(2008) e o referencial teórico sobre cinema e educação da 

Profª Drª Adriana Fresquet, coordenadora do projeto de extensão CINEAD
13

.  

 Fortalecendo a ideia da troca simbólica há o pensamento de Bergala sobre a 

experiência do cinema com alunos em escolas, para além da linguagem ou do meio, mas 

                                                           
11

 Ainda assim, ao passo que o projeto foi sendo aprofundado, a estrutura escolar como objetivo foi dando lugar 

à escola como cenário de fundo para a experiência sensível. 
 
 
13

CINEAD, ou "cinema para aprender e desaprender" é uma iniciativa do Laboratório de Educação, Cinema e 

Audiovisual da Faculdade de Educação da UFRJ e une as atividades de pesquisa, ensino, extensão e eventos, 

promovendo projetos que tenham como cerne a relação entre educação e cinema. 
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como experiência transformadora. De fato, através da análise do cinema, Bergala pensa a 

criação cinematográfica na escola e a relação de professores e alunos com cinema. O autor 

defende a ideia de que não é produtivo controlar os processos criativos nos filmes feitos em 

escolas, mas que é preciso primeiro sensibilizar os alunos para a experiência estética do 

cinema, proporcionar o encontro, para que depois sejam fornecidas as estratégias e técnicas de 

produção. Para isso o cinema, mais do que uma linguagem, deve ser visto como uma forma de 

arte. Bergala ataca o que chama de instrumentalização dos filmes, ou o uso funcional do 

cinema em disciplinas comuns do currículo escolar. O que de mais importante pode ser 

retirado do contato com o ato de criação através do cinema é a experiência. Logo, o "cinema 

tem a vocação [...] de nos fazer compartilhar experiências que, sem ele, nos permaneceriam 

estranhas, nos dando acesso à alteridade" (BERGALA, 2008, p.38). Nesse contexto, pensar a 

experiência com o cinema na sala de aula sugere pensar o ato de experimentar o encontro do 

aluno consigo mesmo, com o outro e com sua realidade. 

 Há, contudo, neste processo, indagações que se fazem presentes a partir dos filmes 

produzidos por alunos, principalmente no que tange aos modelos e estéticas adotadas, bem 

como representações sociais. Admitindo que a prática com as oficinas tenha de fato alcançado 

os alunos, de que forma a experiência poderia ser percebida como transformadora de visões 

de mundo ou meramente reprodutora de modelos midiatizados? Haverá ainda espaço para a 

criatividade e a invenção em um universo saturado de mídia e imagens, que se reproduzem 

em espetáculos cada vez maiores e mais profundamente inseridos no cotidiano? Como 

escapar à simples reprodução de telejornais, por exemplo e reencontrar o caminho da 

formação, isso quando a instituição escolar, que seria por essência espaço de construção de 

subjetividades, se encontra tão permeada pela lógica empresarial do lucro e do sucesso? 

  Vem à tona o questionamento sobre a educação com as novas tecnologias, se 

de fato pode ser emancipatória ou se ficaria restrita ao ensino da técnica funcionalista e alheia 

às reais questões do sujeito. Torna-se relevante por isso o conceito de techné, a ideia de um 

conhecimento que se dá pela compreensão. Technè quer dizer “conhecer-se em qualquer 

coisa” (PAIVA, 2003, p.32 apud SALDANHA, 2008, p.120). 

Não se trata somente de ensinar o fazer, mas de compreender-se no ato de fazer. 

Também em Sennett será tangenciada a relação entre o fazer e o saber através da figura do 

artífice. Tal relação abriga uma forma não só racional, mas sensível e criativa, posto que, 
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segund    aut  , “o entendimento técnic  se desenv lve at avés da    ça da imaginaçã ” 

(2009, p. 20), tanto afetiva quanto comunicativamente. 

Logo, entender a comunicação como experiência é admitir que os filmes também 

podem expressar um componente sensível de viés coletivo, capaz de reinventar valores, 

imaginários e realidades dos alunos. Sendo o cotidiano já composto do fluxo ininterrupto de 

imagens, há indícios de que somente a inserção do audiovisual como meio de fruição e debate 

não alcançaria o potencial que parece essencial para sustentar a reinvenção da educação, 

devido ao esgotamento do caráter de novidade da experiência. Jovens alunos são 

constantemente solicitados por conteúdos audiovisuais em seu dia a dia seja na escola, nas 

ruas ou no uso cotidiano de celulares, câmera e demais dispositivos. Ainda assim não parecem 

transparecer de modo expressivo índices de compreensão e consciência presentes nesta 

atividade nos dias atuais. Em direção à emancipação, aponta-se para uma necessária 

aproximação entre o sujeito e seu meio através da experiência como forma de reconstruir o 

espaço social e de emergência de um pensamento ético-político em direção a visões de mundo 

mais conscientes. Assim, na experimentação sensível, há um debate necessário sobre o papel 

dos meios audiovisuais no cotidiano, as limitações e a penetração das tecnologias nas 

instituições que estruturam a sociedade, na busca da compreensão do universo circundante, 

possibilitando o retorno do pensamento ético e uma vinculação ao território pelos alunos, 

compartilhando valores e experiências. 

 Há uma perspectiva que aponta para as seminais transformações pelas quais passa o 

dispositivo escolar para indagar sobre tal metamorfose como indicativa de uma modificação 

no cotidiano social.  Colaboram para tal variação os diversos meios e tecnologias de 

comunicação, cujo futuro ainda não é possível precisar. Em um cenário social permeado por 

imagens, conformado por midiatizações
, 
que se iam da “  dem de mediações s cialmente 

realizadas no sentido da comunicação entendida como processo informacional a reboque de 

  ganizações emp esa iais e c m ên ase num tip  pa ticula  de inte açã , a tecn inte açã ” 

(SODRÉ, 2010, p.21). Na lógica do mercado que perpassa todas as relações sociais, onde 

localizar um estado de consciência do sujeito? Seria esse o papel das práticas audiovisuais no 

cenário escolar?São algumas das perguntas com as quais se busca contribuir. 

 Como justificativa para a pesquisa, convém acrescentar uma percepção sobre o uso 

crescente do audiovisual em projetos educacionais e o fato de alguns autores do campo 

comunicacional voltarem seus olhos para as inter-relações entre Comunicação e Educação, 
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caso de Paula Sibilia (2012), Muniz Sodré (2012) e Jesús Martín-Barbero(2014). Além disso, 

há a profunda convicção da proximidade entre Comunicação e Educação e dos processos 

educacionais como forma prioritária de transformação social. Como últimos motivos, estão a 

ideia da necessária aproximação entre Arte e Educação e a paixão pelo cinema, que 

impulsionou cada fase de pesquisa, não de forma a tolher as investigações, mas para fortalecer 

o pensamento de que é preciso aprofundar cada vez mais os debates sobre o lugar do 

audiovisual como estratégia comunicacional na escola. Reforça-se este argumento retomando 

a divulgação
14

 do substitutivo ao Projeto de Lei do Senado(PLS 185/2008) alterando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação
15

 sobre modificações no currículo da escola básica, que pode 

incluir oficialmente o cinema no ensino de artes.Tal fato parece reforçar ainda mais esta 

pesquisa como forma de fortalecer o debate sobre o cinema  e da educação, sob o olhar de 

onde parte o presente estudo, do campo comunicacional.  

 Ainda que se parta do pensamento político moderno para localizar a escola e a educação 

como formadoras (e por vezes deformadoras) das práticas cotidianas, ao aprofundar-se no 

projeto CPT o objetivo não é transformar a escola, mas pensar na transformação do sujeito 

enquanto ser relacional. Admitindo-o como manancial de escolhas simbólicas que são 

originadas diariamente no contato com o outro, o olhar para o CPT não deve limitar-se a 

apreendê-lo como espaço institucional, mas lugar simbólico. Da mesma forma, busca-se 

compreender as construções políticas além dos moldes modernos que se basearam em 

instituições, mas nas tramas afetivas suscitadas a partir do compartilhamento simbólico de 

lugar e cotidiano. Mais do que isso. Busca-se trazer para as ações práticas da vida cotidiana 

(onde pode se localizar o exercício árduo da pesquisa) o componente sensível, na própria 

experiência que se tem com o cinema como parte da história e da memória pessoal. Apesar de 

não quantificáveis ou passíveis de serem enquadrados em metodologias específicas, sem os 

elementos sensíveis e principalmente sem compreender o cinema como um universo 

permeado não só de técnica, mas também de magia, não seria possível chegar até o final do 

trabalho. 

 

 

                                                           
14

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-

estudante/ensino_educacaobasica/2014/05/13/ensino_educacaobasica_interna,427420/curriculo-da-escola-

basica-pode-incluir-cinema-nacional-no-ensino-de-artes.shtml. Acesso em 15/05/2014 às 20h 
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO, CINEMA E SOCIEDADE                  

                                               

Como meio gerador de estéticas, experiências e sensibilidade, o cinema será 

compreendido como estratégia comunicacional que afeta a sociedade. Partindo da leitura de 

Paula Sibilia sobre Kant e a educação para disciplinar o sujeito moderno, será analisado o 

papel da escola como mecanismo produtor de subjetividade e práticas sociais, caminhando da 

modernidade até a época contemporânea, onde o dispositivo escolar encontra-se em crise. 

Para tentar compreender as mudanças pelas quais passa a escola, a educação de forma geral e 

o lugar da comunicação neste processo, serão utilizadas as reflexões dos autores Muniz Sodré, 

Paula Sibilia e Jesús Martín-Barbero. Por outro lado, para contextualizar o cenário onde o 

sistema escolar entra em crise, será realizada uma aproximação com o conceito de Estado 

gramsciano, como base através da qual a sociedade se estrutura e o político se esvazia em 

detrimento da midiatização dos costumes. Logo após, será realizada uma reflexão sobre a 

ideia de política na contemporaneidade. 

1.1 O cinema e a invenção da modernidade 

 

No cinema como na vida o tempo é grandeza que varia conforme mudam em sucessão 

contínua as imagens com as quais os sujeitos constroem formas de estarem no mundo e as 

representações e valores que estruturam a sociedade. Se, de início, os quadros que se 

apresentavam no cinematógrafo dos irmãos Lumière (MASCARELLO, 2006) constituíam 

apenas uma diversão, ao libertar a pintura e a fotografia da tarefa de capturarem o instante 

mais representativo em apenas um quadro
16

, o filme reproduziu ao alcance da mão a realidade 

em movimento. 

Contudo, antes que se pense que a lente capturou o real por excelência, convém lembrar 

que uma visão pode ter infinitos pontos, como um prisma que oferece a cada lado uma cor 

diferente, dependendo do ângulo que se quer olhar. Um filme é nada mais do que a visão de 

alguém sobre algo, traduzida em palavras que buscam mobilizar toda uma equipe que vai 

produzir e vender um conjunto de visões de mundo que outros tantos sonorizaram, cortaram e 

editaram, construindo uma mensagem que é deveras diferente daquilo que o primeiro pensou 

                                                           
16

 Refere-se aqui aos movimentos artísticos e filosóficos que foram iniciados a partir da criação da fotografia, 

como o impressionismo e o surrealismo (ARGAN, 1992). 
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e também daquilo que se pôs no papel. Por definição, o cinema é construção e percepção 

coletiva. E nada mais suscetível à percepção do que potencializar todos os sentidos em visão e 

audição, canalizados em estado de inércia em uma câmara escura. Ao assistir um filme, 

entrega-se a alma à história escolhida, gerando todo um universo de sentidos particulares, 

onde experiências, dores e alegrias tornam-se uma só percepção, na forma como se pode 

decodificar cada símbolo ou cor, traduzidos em luz e som. Como uma trama de cores, o 

cineasta desfia sua história quadro a quadro, determinando a costura na qual os retalhos de 

imagens que vão se apresentar ao público penetram nas mentes e almas como agulhas 

finíssimas em seu conjunto de significados ou somente tocam a superfície das emoções mais 

externas, dependendo da forma como o tecelão-cineasta vai compor a trama que quer contar. 

Historicamente nos primeiros filmes, o simples efeito do movimento gerava êxtase na 

plateia, assustada ante a palpitante novidade que se descortinava ante seus olhos. Assim, no 

Grand Café Paris, o trem saindo da estação dos irmãos Lumière (MASCARELLO, 2006) 

levou cada espectador a tomar seu lugar no vagão da modernidade. Era preciso andar depressa 

e levar a todos na viagem. E o povo, ávido por emoções, embarcou na aventura 

cinematográfica, moderna (CHARNEY, 2001). Consequentemente, na narrativa da imagem 

em m viment    instante  ep esentad  p  p  ci nava uma “sensação que é tão intensa que 

esvanece assim que é sentida pela primeira vez [...]. A experiência da sensação forte 

possibilita a vivência de um instante
17
”  

Não demorou muito para os artistas da imagem em movimento perceberem o poder que 

tinham nas mãos. Podiam criar realidades, construir universos e subverter todas as leis da 

física. E vieram os filmes fantásticos, de conteúdo surreal, trazendo seus monstros e situações 

bizarras, provocando desconforto e fazendo pensar. Ora, se o mundo andava de ponta cabeça 

na tela, por consequência deveria também estar na vida real moderna
18
, “c m um novo surto 

dramático de transformações, [   ]  ep esentad  pel  l  p da m ntanha  ussa” (SEVCENKO, 

2001, p.16). E quem se arriscava à viagem dos sentidos levava pra casa uma nova percepção. 

Mas eram poucos os corajosos que se atreviam a abrir os olhos, pois a grande maioria queria 

navegar às cegas, enxergando no cinema a fuga para a dura realidade que enfrentava todos os 

                                                           
17

 Ibid., p.317 
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dias. Não por acaso, Charney conceituara a experiência moderna, da qual o cinema era o 

expoente mais significativo, como vivência do choque. 

E vieram os novos tecelões nos anos 1930, costurando sons aos signos de antes, dando 

sentido aos passos e gestos que tomavam lugar nas grandes cenas. Podia-se então ouvir as 

palavras e também o silêncio das grandes guerras. Para Benjamin(2012), ficamos mudos e a 

experiência tornou-se nula, dada sua intensidade. Mas era preciso resistir ao horror e o próprio 

Benjamin já apontara para o cinema como uma forma de resistir ao fascismo. Ora, a 

verdadeira bomba atômica que não chegou a cair na Terra explodiu depois da Segunda Guerra 

Mundial, na incrível fábrica de emoções criada para entreter milhões, em sensações e sustos 

ao bel prazer do público. Não havia limite para as histórias que o cinema poderia contar, mas 

o encantamento estava em viver as mais loucas aventuras dentro da sala escura e não 

conseguir se lembrar de nada no dia seguinte. Afinal, a sucessão de imagens nunca fora tão 

rápida, a música tão emocionante e os gestos tão nítidos. Em série, os produtos saíam para 

todo o mundo, embalados de forma a não parecerem os mesmos de antes, para júbilo da 

plateia.
 
Para Edgar Morin, por exemplo, a segunda industrialização, representada pelos 

conglomerados do entretenimento, processava-se nas imagens e n s s nh s  E a “a 

industrialização do espírito e o cinema, seu element   undamental” (MORIN, 1997, p 12-13). 

 Alguns protestaram, saíram de seus estúdios e, câmera na mão e ideias na cabeça, 

romperam o poderoso discurso fantástico, como os brasileiros do Cinema Novo 

(MASCARELLO, 2006). Foram poucos e falaram para poucos. Para entender sua mensagem 

era preciso um tempo que não era mais disponível. Era preciso sentir rápido, emocionar-se 

intensamente e logo respirar fundo e passar para mais uma emoção. Mas no intervalo dos 

planos, ainda residia um fragmento de sentido e transformação, como queria Benjamin. 

 Entre uma imagem e outra se podia entender e recriar o mundo, posto que há um real que 

extrapola as margens da tela, demandando reflexão e crítica. O filme não pode ser maior do 

que o sujeito, ele não o ultrapassa, mas o convida a dialogar com ele. É preciso não se deixar 

levar pelo devaneio, permanecendo de olhos abertos para ouvir o ruído de cada uma de suas 

engrenagens e apreciar-lhe a beleza. O que faz sentido, em harmonia com o conjunto de 

símbolos que se chama existir, este é o verdadeiro tempo do cinema e o que lhe confere a 

técnica da arte que se propõe a representar. Não é além do homem, faz parte dele e se 

construiu de sua singular capacidade de significar. É tempo e arte, fragmento e todo, real e 
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ilusão, para o homem e por ele. Essa é a verdadeira magia e é este caminho que o presente 

projeto escolheu trilhar. 

Por sua vez, compreendendo a importância do cinema na época atual, convém observar 

sua relação com a educação, particularmente no cenário social brasileiro. De fato, a dialética 

entre cinema e educação no Brasil não é recente e tem no ano de 1936 uma data chave 

quando, com o apoio do Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema (1900-1985) e a 

aprovação de Getúlio Vargas, foi criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE). 

Seu principal inspirador e primeiro diretor foi o cientista, antropólogo e professor Roquette-

Pinto
19

 (1884-1954). A ideia era promover e orientar a utilização do cinema como auxiliar do 

ensino e servir-se dele como um instrumento voltado para a educação popular. Ao longo de 

sua existência, entre 1936 e 1966, há registro de mais de 400 filmes produzidos pelo INCE, 

entre curtas e médias-metragens, dos quais a direção de cerca de 350 é atribuída ao cineasta 

Humberto Mauro. 

 Boa parte da produção voltava-se ao apoio às disciplinas das instituições de ensino, à 

divulgação de aplicações da ciência e da tecnologia, às pesquisas científicas e ao trabalho de 

instituições nacionais, como por exemplo o então Ministério da Educação e da Saúde
20

. De lá 

pra cá, muitos projetos com o cinema na escola ainda têm o mesmo perfil, usar o meio como 

uma plataforma a mais para a concepção de conteúdos pedagógicos. Entretanto, há uma 

corrente declaradamente inspirada no professor francês Alain Bergala, o qual conceitua a 

hipótese-cinema,  nde é p ecis  da  “p i  idade a  cinema c m  a te e nã  c m  vet   de 

sentid , de ide l gia” (2008, p 34) Segundo o professor a arte e, particularmente o cinema, 

não são somente ferramentas tecnológicas, mas experiências que têm no cerne a potência 

singular de formação de consciência crítica. 

De fato, através da análise do cinema, Bergala pensa a criação cinematográfica na escola 

com professores e alunos dizendo não é produtivo controlar os processos criativos na 

produção fílmica em escolas, mas que é preciso primeiro sensibilizar os alunos para a 

experiência estética do cinema, para que depois sejam fornecidas as estratégias e técnicas de 

produção. Para isso o cinema, mais do que uma linguagem, deve ser visto como uma forma de 

arte. Bergala ataca o que chama de instrumentalização dos filmes, ou o uso funcional do 
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 Considerado o fundador do rádio no Brasil. fonte: museudavida.fiocruz.br. (Acesso em 04/10/2014 às 19:13h) 
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17 

 

cinema em disciplinas comuns do currículo escolar. O que de mais importante pode ser 

retirado do contato com o ato de criação através do cinema é a experiência. Nesse viés, sendo 

a educação e o cinema as bases centrais da presente pesquisa, convém historicizar e 

problematizar os elementos de modo dialético, tendo como norte o CPT, colocando-o no 

centro do debate sobre o lugar da comunicação na relação entre sujeitos e sociedade 

contemporânea e a potência política, transformadora, da experiência cinematográfica. 

 

1.2 Educação, do moderno ao contemporâneo 

Em primeiro lugar, torna-se necessário reforçar que a ideia não é dissertar sobre 

educação e sim sobre comunicação, porque o objetivo não é compreender o indivíduo, mas o 

fenômeno que se processa entre indivíduos e que pode afastá-los ou gerar a aproximação. É 

nesse meio em que o cinema, escolhido como objeto, atua. Em consonância, há que se 

ressaltar a afirmação do autor Paulo Freire de que não há aprendizado, ou em seus termos, 

pensar certo, sem comunicação  u a “existência de sujeitos que pensam mediados por objeto 

[...] sobre o que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo [...] é um ato comunicante. 

O entendimento [...] não é transferido, mas coparticipado” (FREIRE, 1983, p.17). 

É no ato comunicante que se localizam os esforços empreendidos para observar os 

diálogos entre cinema e educação, relação que se sugere poder transformar visões de mundo e 

gerar vinculações sociais dos alunos em relação às comunidades onde vivem. Se for possível 

acreditar no poder transformador da educação, ela o será na medida em que se constituir como 

estratégia comunicacional. Na direção do interrelacionar entre educação e comunicação 

também caminha   pensament  de  aul  F ei e, a  de ini  na pedag gia d   p imid  que “é 

somente através da aquisição de consciência crítica, de um processo revolucionário realizado 

em comunhão com os oprimidos, que pode haver libertação
21
”. Por esse viés, Freire diferencia 

a educação bancária, onde a educaçã  se t  na um at  de dep sita , em que “ s educand s sã  

os depositários e o educador, o depositante
22
”, da libertadora, que "não se faz de A para B ou 

vice-versa, mas de A com B mediatizados pelo mundo
23
”  O aut   compreende que educar 

libertariamente só pode ocorrer na comunhão. Somente na educação dialógica, feita no 

coletivo através do problematizar, é possível fazer emergir consciência nos homens e apontar-

                                                           
21

 Ibid., p.30 
22

 Ibid., p.66 
23

 Ibid., p.98 
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lhes um caminho em prol da autonomia, do olhar crítico e da transformação da realidade. Tal 

transformação se dá na medida em que os homens se fazem seres histórico-sociais.  

O educador reforça a ideia do homem como ser histórico e ressalta que, em cada 

época, há um conjunto de ideias, valores (a unidade epocal) que representa cada período, 

podendo mediar os sujeitos e levá-los à compreensão mútua, fomentando a análise crítica. Se 

os homens são seres da práxis como a ação transformadora e geradora de consciência, não 

podem prescindir da comunicação, posto que o diálogo seja a essência da ação revolucionária. 

A ação dialógica se opõe à ação conquistadora, que busca manipular os homens, divindo-os, e 

mistificando a realidade. O ato verdadeiramente transformador deve ocorrer não por 

imposição, mas por adesão voluntária, dialogicamente, algo que se imagina existir na 

experiência estética compartilhada das atividades do CPT. Como forma de compreender mais 

detalhadamente o contexto educacional onde se insere o CPT, optou-se inicialmente por traçar 

um panorama da educação, contextualizando-a historicamente, tendo o cuidado de localizar a 

análise do lugar da comunicação. 

De modo a dialogar com os autores escolhidos na revisão bibliográfica, será inserido 

um personagem, o discípulo imaginário de Jean-Jacques Rousseau, Emílio, base para que o 

autor genebrino dissertasse sobre educação. Tal escolha foi feita com o objetivo de 

compreender os diferentes conceitos de educação de cada autor abordado e principalmente, 

analisar o papel do cinema na educação, no caso específico do CPT. No livro rousseniano há 

o acompanhamento de cada etapa da vida do personagem, sendo fornecidas as indicações de 

todo o processo de aprendizagem de Emílio por Rousseau até que se torne homem. Assim, o 

filósofo baseia-se na ideia de que a educação só se faz completa a partir da autonomia do 

sujeito e de sua formação moral. Para aproximar-se de Emílio de forma correta, contudo, será 

necessário retroceder ao contexto geral do pensamento de Rousseau, que será feito em 

seguida. 

Um dos principais filósofos do Iluminismo (movimento que, para muitos, apontou o 

caminho para a modernidade), o autor observa a passagem do estado natural do homem ao 

civil, a legislação, as formas de governo e a soberania. Partindo da ideia de vontade geral, 

Rousseau não pensa que a força cria o direito e que a obediência à força é um ato de 

necessidade. A força, como soberania, resultante da vontade geral, é obedecida porque 

personifica as necessidades do povo. Tais são os conceitos-chave para o contrato social. O 

que os indivíduos fizeram foi unir e orientar as forças já existentes, agregar um conjunto de 
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forças que superasse os obstáculos da natureza, permanecendo os associados livres. Quando a 

associação deixa de proteger e defender a pessoa e os bens então o contrato foi violado. 

Rousseau se opõe ao conceito de representação, optando por pensar o Estado no viés 

da autonomia e vontade de organizar e conservar a comunidade política. Compreende que a 

teoria da representação mantém a ilusão de que o legislador é o povo. A função dos eleitores 

não se limita apenas a escolher o órgão legislador que, uma vez eleito, por vezes está 

completamente desvinculado da vontade popular. O povo, para Rousseau, sabe o que quer e 

não deve ser conduzido. E, por ser participante e consciente, o cidadão (fruto do contrato 

social) é formado de acordo com uma educação voltada para a moral. No diálogo entre 

educação e moral estaria o cerne de Emílio. 

Por esse viés, em Emílio, Rousseau vai compreender o processo educativo a partir da 

premissa de que educar é construir sentidos para a própria existência, ou seja, englobar o 

desenvolvimento dos talentos naturais. O autor reconhece a família como sendo a mais antiga 

das sociedades, firmada para criar os filhos e terminada quando crescem. A principal lição de 

Emílio é que a cultura e o artifício devem almejar a realização plena da natureza humana. As 

trocas simbólicas são mecanismos para promover o elo entre as pessoas através do afeto. A 

criança deve ser educada em liberdade e viver cada fase da infância na plenitude de seus 

sentidos sem ensinar a virtude ou a verdade, mas preservar o coração e o espírito. Logo “  

humano entra pelos sentidos. A primeira razão do homem é uma razão perceptiva, ela que 

se ve de base à  azã  intelectual” (ROUSSEAU, 2003, p 121)  

 Relacionando o ideário rousseauniano com a comunicação, sugere-se que, por ser a 

formação de Emílio proveniente não só da percepção e da liberdade, mas principalmente das 

trocas simbólicas, seria a educação deste jovem pautada em um diálogo constante com a 

comunicação. Em aproximação ainda maior com o corpus de pesquisa (ainda que 

salvaguardadas as consideráveis distâncias históricas entre o autor e a época contemporânea), 

o projeto CPT, a proposta é dialogar a ideia de trocas simbólicas com a hipótese de que, se o 

cinema pode fortalecer a cidadania e gerar vinculações entre os alunos e suas comunidades, o 

fará quando tiver como pilares os sentidos estimulados na experiência cinematográfica. O  

cinema então pode gerar debates e novas reflexões sobre as representações sociais construídas 

na escola contemporânea. Se não será mais o pilar da industrialização moderna, signatária da 

ordem e da disciplina (como afirma o pensamento kantiano, que será tangenciado em Sibilia), 

pode então ser repensada a partir da experiência estética nas escolas do Estado fluminense. 
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A educação kantiana, por sua vez, tem como cernes dois pilares, a instrução e 

disciplina. Será negativa, ao contrário de Rousseau, se limitar a liberdade de ser do homem 

em benefício da lei e do direito dos outros. Por conseguinte será positiva se construir um 

pensamento voltado para o bem, que Kant também associa à moral. A educação deve cuidar 

de não gerar vícios e maldades nas crianças. Ao contrário, deve ser formadora de seu caráter e 

deve constituir a criança como um futuro membro da sociedade. 

Kant é a referência de Paula Sibilia para pensar a escola moderna. Levando-se em 

consideração que este modelo de escola ainda se encontra em atividade, mesmo que em crise, 

é preciso dialogar Kant com os demais autores da modernidade e da época contemporânea 

para compreender o papel das representações sociais geradas pela escola e de que forma o 

cinema pode retomar essa tarefa fundamental da educação ao construir o caráter e a 

disposição do bem. Dessa forma, se ainda cabe pensar em Kant na presente pesquisa, será na 

medida em que a escola tem que encontrar meios para conseguir se comunicar com seus 

alunos e transformar suas visões de mundo, para que possam intervir e melhorar seus espaços 

sociais. 

Aproximando o autor alemão dos processos comunicacionais observados no corpus 

das atividades cinematográficas no CPT, percebe-se a importância da educação quando 

contribui para a construção do pensamento dos jovens. Trazendo o olhar disciplinador de 

Kant para os dias atuais, há que perceber o enfraquecimento da religião e da moral como os 

sustentáculos que erigiam o caráter juvenil e o lugar da mídia como influenciadora do caráter 

dos alunos, onde a escola parece perder sua importância frente à saturação de imagens e 

tecnologias no cotidiano. Com efeito, ao mergulhar na obra kantiana Sobre a Pedagogia, é 

possível compreender o papel que tinha a escola anteriormente, as transformações que 

ocorreram e quais seriam as saídas possíveis para a educação na atualidade. Logo, se a escola 

como se conhece hoje teve na ordem e na disciplina sua matriz de pensamento, o que 

aconteceria com o atravessamento das representações sociais e políticas pela midiatização de 

costumes? Seria hora de derrubar os muros das escolas, como quer Sibilia ou de reinventar a 

educação, como pensa Sodré? Sem desconhecer a importância da disciplina no ambiente 

escolar, opta-se por pensar uma formação em que a racionalidade venha de mãos dadas com a 

sensibilidade e a ética. Reconhece-se, ao pensar a aproximação da sensibilidade e da ética na 

formação com o pensamento de Paulo Freire, a importância de uma práxis formativa que seja 

de fato transformadora. Além disso, se a construção ética se dará em conjunto com a 
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sensibilização, parece emergir um diálogo com as perspectivas de Rousseau sobre seu pupilo. 

Nã    i p   acas  que   aut   geneb in  de ini a a   dem m  al c m  “existente em t d  

lugar onde há sentiment  e inteligência” (ROUSSEAU, 2003, p.304). 

Entretanto, por mais que as ideias roussenianas permaneçam atuais, não dão conta de 

pensar todos os aspectos da escola contemporânea nem de compreender as vinculações que 

possam ser geradas na experiência estética em comum. Se antes, cabia a Emílio ser atendido 

por um preceptor durante sua infância e juventude até o casamento, quando conformaria seu 

corpo e alma às engrenagens da sociedade, o que fazer quando as peças das estruturas sociais 

parecem dissolver-se em imagem e virtualidade? Como reconhecer na instituição escolar nos 

dias atuais, cuja importância Rousseau a seu tempo já questionava, o papel formador do 

sujeito? E se o sujeito for travessado por uma infinidade de possibilidades semióticas em 

diferentes plataformas e estabelecer vínculos momentâneos, afetivos com sujeitos tão 

multimidiáticos quanto ele? É preciso trazer nosso Emílio até os dias atuais, localizá-lo dentro 

da escola contemporânea para depois, quem sabe, derrubar as estruturas que cercam esta 

instituição. Mas como fazê-lo? 

Com a finalidade de tangenciar a própria ideia de espaço público e representação 

social, que será abordada mais detalhadamente no próximo tópico, recorre-se aos olhares 

traçados por Sodré, Martín-Barbero e Sibilia em relação ao processo desestruturante pelo qual 

passa o dispositivo escolar. De fato, se a escola moderna não serve mais para consolidar as 

representações do social contemporâneo, isso se deve, entre outras razões, porque o próprio 

social se transforma. Tornando-se outro, midiatizando-se, como afirma Sodré (2010), ou 

transfigurando-se como pensa Maffesoli (2005), há um contexto social que parece se 

metamorfosear atravessado por um fluxo imagético ininterrupto que pode afetar 

sensibilidades e potencilializar novos olhares, facilitando ou dificultando vinculações e 

comunicações entre os sujeitos. Frente à sociedade do bios midiatizado, o acesso aos meios de 

fruição de expressão cultural, com foco no cinema/audiovisual torna-se elemento fundamental 

de geração de cidadania, lugar de onde o sujeito político pode conseguir realizar-se enquanto 

parte de um espírito comum (PAIVA, 2003), tão necessário para propor soluções alternativas 

à comunicação corporativa que caracteriza grande parte dos meios de mídia. Mais do que 

apenas formação de público ou meio de entretenimento, o cinema, expandido até a enésima 

potência pelos novos meios tecnológicos, aparenta ser a estratégia comunicacional por 

excelência da contemporaneidade, meio que pode servir aos aprofundamentos das reflexões 
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do sujeito acerca do mundo, ou do mergulho no devaneio. Sendo assim, será necessário o 

aprofundamento sobre educação e comunicação, do ponto de vista da última. 

Como ponto inicial de aproximação entre os processos comunicacionais e as práticas 

pedagógicas, optou-se por usar como referência o conceito de Martin-Barbero de mediação 

para pensar os filtros que atravessam a comunicação e que permeiam a recepção das 

mensagens midiáticas. Mediação é assim, para Barbero, esse lugar de onde é possível 

compreender a interação entre o espaço da produção e da recepção. Como hipótese, o autor 

propõe três lugares de mediação: cotidianidade familiar, temporalidade social e competência 

cultural. O c nceit  de mediaçã  se ia   de que “ent e estímul  e  esp sta há um espesso 

espaç  de c enças, c stumes, s nh s, med s, tud    que c n igu a a cultu a c tidiana” 

(BARBERO, 2012, p.154). 

 Em diálogo com Barbero, Muniz Sodré vai ampliar o conceito de mediação, incluindo 

a ideia de midiatização, onde os meios tornam-se estratégicos em normatizar as práticas 

sociais e o mercado desloca o sentido para a imagem. É este o cenário onde a escola se 

encontra posicionada e de onde serão iniciadas as reflexões sobre a relação comunicação e 

educação, ponto do qual se parte para observar o lugar do cinema na escola. Inicialmente 

Sodré historiciza a ideia de educação e relativiza o conceito de cultura, primeiro pensando a 

educação como forma de consciência, de geração de verdade e apreensão do real, depois 

enfatizando que o conhecimento contemporâneo em que ainda hoje se baseia a lógica 

ocidental (e que a modernidade exacerbou) é o da grande narrativa, da monocultura.  

O autor conceitua a ciência como o que Aristóteles define bios, ou a organização do 

real. A natureza seria a physis e o pensamento e a linguagem, o logos, ou as criações 

conceituais da consciência. Assim, no elo entre natureza e pensamento formam uma imagem 

totalizante que coincide com a paideia (cultura). Por conseguinte, se a ciência como verdade e 

a arte como o sensível geram a atitude como ação e intenção da consciência, através da 

relação entre Natureza e Pensamento nasce a organização do real com a formação de imagens 

totalizantes (Cultura/Paideia). Logo, se a arte e a ciência compõem modos de organização do 

real e com isso, imagens (cultura), consequentemente, na via inversa, novos modos de 

organização do real podem compor novas formas sensíveis, novas vinculações. A 

consequência seria uma nova apropriação política do espaço público. 

Sodré define como Paideia a transmissão de valores com o objetivo de formação dos 

cidadãos na comunidade humana. Assim, a cultura não é adquirida, acumulada, mas constitui 
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a condição intrínseca da individualidade. Caminhando com a cultura erudita, a ciência é o 

lugar onde se apoiaram intelectuais como o frankfurtiano Adorno (1995) para pensar a 

emancipação do sujeito através da educação, condicionada ao distanciamento da cultura de 

massas e popular. Ora, se a cultura seria nesse viés uma forma de produção de sentido e se a 

educação é intrinsecamente vinculada à cultura (sendo esta última o ato de transmitir as 

representações fantasmáticas) ocorre que, nos processos de construção de conhecimento, a 

ideia que se faz de cultura pode determinar valores, verdades e a própria produção de 

conhecimento, assim como os modos da síntese social.  

Contudo, o que se sobrepõe no modelo grego da Paideia é a ideia de um saber único, 

de uma única forma cultural, de uma única verdade que sustenta as formas de subsistência do 

sistema educacional ainda hoje. Tal fato sustentaria a dita sociedade do conhecimento, no 

primado da utilidade e da técnica sobre os sujeitos e sob a égide do capital. Sodré então 

apresenta como solução a rejeição de qualquer hierarquia de conhecimento e a descolonização 

dos saberes, criticando a ideia frankfurtiana de cultura superior e defendendo que seja abolida 

a diferença ent e a educaçã  pa a cada classe s cial  Além diss , questi na “a pe manência de 

antigas constantes no conceito de educação, quando se sabe que são raros os conceitos que 

conservam a  l ng  d s temp s seus c nteúd s p imais” (SODRÉ, 2012, p 62)  Se os 

conceitos educacionais mudam, da mesma forma a percepção do sujeito é afetada por noções 

de espaço e tempo e, consequentemente, pela forma social de um determinado contexto, 

modelo gerado pelo jeito como se relacionam sujeito e grupo social. É quando entra em cena 

  c nceit  de s ciabilidade,  u “a    ma esp ntânea da inte açã  s cial” (SIMMEL apud 

SODRÉ, 2012, p.78) instituída pelo habitus, criando uma ação mobilizadora do comum. 

Nesse viés, a escola é vista como uma forma social, feita de espaço, de cognição e 

fruto de seu tempo, assim como a pólis, modelo clássico que gera o local urbano, comunidade 

de lugar. Assim, a forma social configura os modelos culturais que vão assegurar a síntese de 

um grupo específico, modelos que serão introjetados nos sujeitos através do habitus em um 

determinado lugar e que podem convidar a perceber o mundo ou a manter os olhos fechados. 

Na linha tênue entre uma e outra escolha está o cinema, que por sinal é visto com relativa 

desc n iança p   S d é, a  a i ma  que   mesm  “tem sid   ec nhecidamente uma   nte 

p de  sa de val  es e m del s de c mp  tament ” (SODRÉ, 2012, p.170). Portanto, para 

caminhar ao lado do autor é necessário pensar no cinema não como linguagem formadora, 

mas como experiência sensível, conformando a educação reinventada. Outra não é do que a 
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educação que inc  p  a “outras vozes ou visões de mundo em favor de indivíduos criativos 

ou cérebros abertos pela razão e fora da lógica dos mercados
24
”  É preciso, para Sodré, usar a 

tecnologia tendo o afeto como forma de levar o sujeito à consciência em relação a si e ao 

outro. Para além do cérebro, os corações devem estar conectados na direção do outro, 

sensibilizados a partir da experiência do cinema e prontos para aproximarem-se, não apesar de 

sua diferença, mas pela compreensão de que essa diferença também os constitui, como seres 

“ent e”  

Como condição de existência do lugar ou da comunidade é fundamental existir a 

comunicação compartilhar do interesse comum. Sodré afirma que a vinculação não é uma 

relação, mas uma condição originária do ser, que é na medida em que partilha um lugar em 

comum.  Por consequência, a educação pode ser compreendida como a vinculação 

comunitária que responde pela formação de crenças que não são naturais, mas regimes de 

verdades instituídos de fontes autorizadas por meio da experiência. Há um componente de 

Walter Benjamin que Sodré extrai para pensar o narrador como fonte autorizada originária da 

experiência e outro de John Dewey para analisar o caráter essencial à formação do indivíduo 

advindo dessa mesma experiência. Como resultado, somente a criatividade através da 

experimentação pode intervir de modo cognitivo nos modos de organizar o real, gerando uma 

divergência e criando uma ação mobilizadora do comum. 

De modo a compreender a pedagogia sobre diferentes perspectivas, reforça-se a ideia 

de que se trata de um discurso doutrinário, destinado a provocar efeitos de adesão. Em diálogo 

com o que se pensa como forma social, a escola tem aspectos notadamente disciplinares, que 

correspondem a um exercício de poder, uma violência simbólica exercida sobre um sujeito. 

Novamente recorrendo a Muniz Sodré (2012), emergem diferentes linhas de força que 

atravessam o dispositivo educacional, há uma relação intrínseca entre comunicação, 

experiência e educação no processo de conscientização do indivíduo. Caminhando 

historicamente no contexto brasileiro, o autor vai observar as diferenças sempre presentes no 

ensino da elite e das classes pobres e pontuar que os processos educacionais, assim como 

pensara Pierre Bourdieu a respeito dos processos culturais, oferecem condições de reprodução 

das formas de dominação. A saída estaria na ideia freireana sobre a emancipação intelectual, 

partindo da premissa de que é a vontade do sujeito, mais do que o professor, que pode atuar 

de modo libertário. Ensinar não seria então a transmissão de conhecimento, mas a criação de 
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possibilidades para que o sujeito, ele próprio construísse o conhecimento. Da mesma forma 

no cinema, a apreensão da linguagem cinematográfica é de menos importância em 

comparação com a sensibilização do sujeito e a potência de suscitar nos alunos a vontade de 

refletirem sobre o mundo. 

Entretanto, o processo constitutivo de conhecimento e a produção de práxis não ficam 

restritos ao ser individual. Há uma inter-relação entre objeto e sujeito na produção de 

discursos e práticas sociais, assim como o atravessamento das tecnologias no contexto 

histórico atual, onde os modelos clássicos de produção e representação apresentam sinais de 

esgotamento e surgem novas formas de interação dos sujeitos entre si e com o espaço. Assim 

como mudam os sujeitos em seu modo de ver e interagir, muda a esfera pública, vista por 

S d é c m  “aquilo que representa a t d s e que nã  é de ninguém” (SODRÉ, 2012, p.168). 

A vida pública torna-se então vida em público, espaço de visibilidade. Para acompanhar tal 

transformação, torna-se necessário avançar significativamente no processo educacional. 

Frente ao novo real que emerge perante as novas tecnologias, surgem novos modos de 

apropriação do tempo, do espaço e, consequentemente, de gestão da vida social. 

Conceituando o novo padrão comunicacional como hipertextual e de imersão, é necessário 

usar a tecnologia para possibilitar novas subjetividades e vinculações dos sujeitos que sejam 

constituídas fora da lógica dos mercados e da forma disciplinar (forma enfraquecida frente 

uma ambiência feita de tecnologia e mercado). Torna-se fundamental pensar novas formas de 

leitura e interpretação do real que envolvam o leitor, promovam a compreensão por parte 

principalmente do jovem envolvido em um bios predominantemente virtual. Para agravar o 

quadro, mercado e ensino afiguram-se cada vez mais próximos dos novos elementos presentes 

na construção dos modos de produção e reprodução da sociedade. 

Por isso, localiza-se em Sodré uma saída na ecologia dos saberes, ou entrecruzamento 

de vozes, linguagens e modos diversos de se inscrever socialmente como forma de construir 

ligações entre culturas singulares. Logo, uma forma pedagógica realmente nova visaria uma 

recomposição da experiência comunitária, pelo interativo, sensível e pela construção da 

imaginação, capaz de gerar novas sociabilidades no bios midiatizado e conformado pelo 

capital. Mas qual seria então o retrato da sociedade onde produção de conhecimento e modos 

de produção se confundem em essência e a escola reflete a falta de diálogo? Percebe-se de 

fato, no contexto social contemporâneo, ideias advindas do taylorismo e do fordismo como 

produtividade e uniformização, que são substituídas pela flexibilização das relações de 
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trabalho, da formação e do próprio trabalhador. O capital produzido pelo trabalho não será 

mais proveniente da força, mas do conhecimento, sendo chamado capital humano. Em um 

cenário globalizado, é a cultura que deve preencher os atributos profissionais do trabalhador. 

Por esse viés, o Estado e as empresas unem-se sob uma escolarização que forme sujeitos nos 

moldes de um mercado flexível onde é preciso saber ler e escrever de acordo com os novos 

modos culturais do utilitarismo e do liberalismo. Empresa e vida social passam a 

equivalerem-se, num modo de ser que Sodré (2010) chama de financeirizado, permeado pela 

linguagem das competências e do valor do conhecimento. Como saída, precisa haver uma 

escola que emancipe os indivíduos e aperfeiçoe a socialização, pelo reconhecimento da 

experiência pessoal e comunitária e sensibilização para a diversidade cultural. . Outro modo 

de resistência cultural e de possibilidade dialógica entre alunos e professores para além do 

mercado reside no que Farbiarz sugere como o reforço para o uso de novas tecnologias. 

Promovend  uma ap endizagem e icaz “as tecnologias também possibilitam estabelecer um 

diálogo entre os professores e seus alunos, que muitas vezes é de icitá i ” (CUTRIM, 2010, 

p.10). Sendo assim, se a cultura constitui o sujeito, a experiência do cinema pode ser 

revolucionária não somente pela forma desta experiência, mas pelo entendimento dos alunos 

sobre a experiência, como meio de compreender o real e a si mesmos. Será a proximidade 

entre a prática e a reflexão mediada pelo cinema, ou seja, a práxis, que constituirá novos 

sujeitos, porque a toda téchné correspondem novos olhares sobre si e sobre o todo ao qual 

pertencem e que os constituem. Technè significa mesmo conhecer-se no ato de produzir. [...]. 

Assim technè nã  é um c nceit  d   aze , mas d  sabe ” ( AIVA, 2003, p 32 apud 

SALDANHA, 2008, p.120). Desta forma, compreendendo o fazer como ato de conhecimento 

de si, há a perspectiva que pensa a comunicação e a experiência estética como comunhão de 

valores, onde é possível ainda visualizar um caminho, na busca de alcançar consciência crítica 

sobre a realidade e reconhecer-se como parte de um contexto social amplo. 

  Trazendo para Sennett o sentido da techné, encontra-se no autor americano a 

necessidade de compreender o fazer através da figura do artífice (aqui assimilado com todo 

aquele que realiza uma ação), com o qual se busca conferir sentido à experiência concreta, 

dando autonomia à mão que realiza o trabalho, ao corpo que se move e até no olho que 

inscreve a narrativa. Entre mão e cérebro há um caminho a trilhar, iluminado pela técnica. A 

origem da techné, em associação ao pensamento de Sennett, advém da lógica de que "o 

entendiment  técnic  se desenv lve at avés da    ça da imaginaçã ” (2009, p  20) e entã  se 
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torna a consciência que se adquire no fazer. Há uma carga simbólica no movimento do corpo, 

das mãos e dos olhos, abrindo espaço para o sentido, tanto de si quanto do mundo. A técnica 

em si nã  “é   que limita  elações signi icativas e p ssibilidades exp essivas  Antes, é ela 

quem ab e   c  p  pa a a linguagem” (idem, ibidem), sem deixa  de mante  em destaque   

executor, ou seja, o homem. É ele quem vai ser transformado pela ação que realiza. E se é 

possível produzir e adquirir consciência de si, é plausível afirmar que em uma experiência 

coletiva se possa também alcançar o outro, posto que a consciência não seja somente mental, 

mas principalmente sensível e, portanto, vinculada à socialidade. Por consequência, são a 

ambiência, a imersão e a apropriação do espaço e da narrativa os elementos que podem 

transformar de fato o sujeito, pois poderão trazer novas atitudes e reflexões. 

Tal afirmação pode ser justificada por pensar o espetáculo midiático fora do viés de 

devaneio, construído especificamente para distanciar os sujeitos da realidade, como Debord 

(1997) analisava, ainda próximo do pensamento marxiano da alienação da práxis e que Heller 

(1992) tão cirurgicamente identificara como o indivíduo imerso na cotidianidade, sem 

consciência de sua vida. Sim, os meios de mídia e particularmente o cinema, exercem seu 

discurso inebriante, mas também podem provocar efeito diverso. Ao interagirem com os 

sujeitos, prescrevendo valores e determinando costumes, criam um novo cotidiano, uma 

realidade outra, midiatizada, iluminada por telas e constituída por imagens. Ora, se a produção 

de conhecimento sempre foi pautada por imagens que são absorvidas do real até serem 

transformadas em linguagem e proporcionarem a emergência das ideias e da consciência, qual 

seria a particularidade do bios midiatizado na época atual?  Sugere-se que esta característica 

diferenciadora se daria devido à abrangência das mídias e ao consequente fornecimento de 

imagens que não ajudam somente a construir a subjetividade, mas são a própria forma de 

existir do sujeito e da síntese social, provenientes de um mundo onde o que não aparece não 

existe. Por essa ótica, escolheu-se o cinema com meio transformador, não por ser diferente 

dos demais meios, mas justamente por ser o apogeu da experiência visual de corpos e mentes. 

O mergulho na saturação de imagens via experiência fílmica pode ser uma metáfora da 

própria experiência de vida contemporânea, portanto meio de imersão e devaneio, mas 

também de consciência e ação. Há uma particularidade no logos do cinema, que se constitui 

pelo predomínio da narrativa imagética. Tal forma de narrar se aproxima, como nenhuma 

outra, dos modos de organização do real na sociedade. Não se trata de um modo de 

organização revolucionário, uma vez que em todos os tempos, as organizações do real criaram 
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imagens totalizantes (cultura), mas, de modo geral, parece que os modos de produção (as 

práxis) na atualidade estão particularmente dependentes da geração, transmissão e 

compartilhamento de imagem, que são mais do que fruições estéticas. Tornam-se, pela ação 

da mídia, modos de ser do sujeito e formas através das quais ele percebe seu lugar no mundo e 

produz arte e ciência. 

Retornando a Sodré, há a ideia da síntese social como função que orienta 

comportamentos e vínculos, algo próximo do papel da educação, que influencia a união de 

sujeitos e estruturas sociais. Por esse ângulo, a escola seria a instituição responsável por unir a 

totalidade social. Ora, se a matriz de pensamento que ainda vigora nos sistemas ocidentais é a 

europeia, supõe-se um sujeito de fala europeu. Portanto, ao pensar na construção de narrativas 

fílmicas, há que se atentar para que os elementos constituintes da sintaxe cinematográfica 

correspondam ao simbólico da comunidade realizadora do filme. É preciso que os filmes 

realizados pelos alunos reúnam elementos com os quais os jovens realizadores se reconheçam 

e ao universo cotidiano onde vivem. 

Sodré também pensa o olhar por sobre a educação como normalmente voltado para a 

utopia, como algo distanciado da prática. Assim, ao dialogar com o autor, propõe-se que a 

experiência estética com os cineclubes não seja em nenhuma instância fundadora de um novo 

método pedagógico, mas proponha novas formas de síntese social. É este o objetivo, 

claramente identificado com o campo comunicacional, que se almeja nesta pesquisa. Dessa 

forma, há uma visível aproximação com o conceito de educação freireano, que fala sobre a 

práxis (a ação em conjunto com a reflexão) e a techné aristotélica. Enxerga-se uma grande 

relevância não nos modos de fazer cinema, mas no olhar consciente sobre o que será feito e na 

possibilidade revolucionária do fazer fílmico que pode eliminar a educação diferenciada por 

classes, equalizando-as pela formação humanizadora presente em uma escola que, por ser 

pública, (caso do objeto de pesquisa), deve por princípio ser para todos, assim como o projeto 

analisado. Diferencia-se assim da ideia de grande parte dos costumeiros projetos educacionais 

de incentivo à formação tecnicista das classes populares em detrimento da educação 

sensibilizadora, voltada à estética. 

Causa espécie pensar que, de modo geral, no que tange aos projetos de audiovisual, a 

iniciativa quase sempre cabe a organizações não governamentais, como se a estas restasse a 

tarefa de preencher as lacunas deixadas pelo Estado. Por isso, reconhece-se como 

fundamental a importância de projetos como o CPT, desde que sejam permanentes e de leis 
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como a da obrigatoriedade do ensino de cinema nas aulas de artes, não só porque pretende dar 

acesso à expressão da cultura imagética aos alunos do ensino público, mas porque, dessa 

forma, reforça a perspectiva transformadora do cinema, não somente pelo acesso à fruição de 

filmes, mas por dar chance aos alunos, através destes filmes, de expressarem-se, unindo 

técnica e espírito. 

Com intenção de mergulhar na estrutura educacional recorre-se ao olhar de Paula 

Sibilia para as subjetividades no ambiente escolar. Localizando a escola como tecnologia 

historicamente datada, a aut  a c mp eende   disp sitiv  esc la  c m  “c ncebid  c m   

objetivo de atender a um conjunto de demandas específicas do projeto histórico que a 

planejou e procurou pô-la em p ática: a m de nidade” (SIBILIA, 2012, p.17). Nesse viés, a 

pedagogia seria a ferramenta para proporcionar o desenvolvimento da humanidade e a 

educação "um importante braço armado do iluminismo
25
”. Assim como Sodré, a autora vai 

localizar na origem do conceito de criança a origem da pedagogia, com a preocupação 

moderna de estruturar a sociedade segundo a dinâmica moderna. Há um diálogo de Sodré e 

Sibilia quando a autora pensa na disciplina e na vigilância como meios conformadores do 

aluno e como forma pedagógica. Entretanto, parece sobressair na fala de Sibilia o olhar para a 

subjetividade, transformado na passagem das sociedades disciplinares das quais falara o 

filósofo francês Michel Foucault para as sociedades de controle, que Sibilia conceitua como 

"regime de vida inovador, apoiado nas tecnologias eletrônicas e digitais
26
”  Na eme gência de 

novas subjetividades como promover a formação dos jovens, uma vez que a luz que o 

conhecimento deveria trazer parece mudar de direção em prol de telas cada vez mais 

iluminadas e dispositivos eletrônicos cada vez mais acessíveis? Sibilia aproxima-se de Sodré 

quando pensa na empresa como um modelo que é seguido por todas as instâncias sociais, 

assim como os novos ritos trabalhistas a exigirem novos sujeitos para suas engrenagens. E 

como moldar corpos e mentes na escola, se há múltiplas possibilidades de ser fora do 

ambiente escolar, que continuamente convocam cada vez mais usuários a tornarem-se "nós de 

redes"?Localizando na época atual a presença massiva dos meios audiovisuais, Sibilia pensa 

que o desinteresse é o principal motivo de abandono da escola, quando ler e escrever, 

atividades silenciosas e bases da escola atual, se confrontam com modos de vida cada vez 

mais performáticos e coletivos. Qual seria então a função da escola na época atual? 
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1.2.1 A educação como prática na contemporaneidade 

 

Cabe ilustrar a perspectiva de Sibilia a partir do filme Pro Dia Nascer Feliz (JARDIM, 

2006), documentário de João Jardim em que a câmera percorre o cotidiano de quatro escolas 

públicas nos estados brasileiros de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. O enredo é 

construído de forma que os personagens sejam parte essencial para sua narrativa. Assim, a 

ideia do diretor é entrevistar os alunos e professores e narrar um pouco da rotina de cada um. 

Na companhia da câmera de Jardim visitam-se cidades como Manari, Pernambuco, uma das 

cidades mais pobres do país, onde os investimentos em educação não chegam a 1200 reais por 

mês e não cobrem as demandas mais elementares da escola local, de nome Escola Estadual 

Souza Neto. É nessa escola onde estudam Mariana e Aline, adolescentes que, como muitas no 

local, têm que enfrentar viagens diárias de ônibus para a cidade próxima, para cursar o ensino 

médio. Por vezes, o ônibus quebra e elas não conseguem chegar até a escola, o que gera sérios 

problemas de aprendizagem. Em outro plano, a professora fala aos alunos sobre Frei Caneca, 

enquanto a maior parte da turma não presta atenção ao que ela diz. O que o filme mostra é 

que, a partir do instante em que há uma movimentação por parte do professor para mobilizar 

os alunos, estes acabam por se aproximar da escola, reforçando vínculos afetivos. Por outro 

lado, quando o cineasta insere a última escola, Escola Estadual Levi Carneiro, o público 

visualiza jovens falando como praticam assaltos para se divertirem e comprarem produtos. Os 

relatos parecem sugerir que os alunos afastam-se da escola e, em consequência, aproximam-se 

da realidade do crime como forma de entretenimento, mas também para estarem inseridos na 

lógica do consumo que, de outra maneira, não seria atingível.   

O filme brasileiro representa por si uma situação de crise, mas também sinaliza 

possibilidades para que os alunos possam participar de forma mais ativa em sua própria 

   maçã   L nge de se em apenas “tij l s iguais n  mu  ”, c m   et atad  n   ilme The Wall 

(Alan Parker, 1982), os alunos do século XXI criam sensibilidades distintas, estimuladas pela 

saturação midiática e imagética a qual são confrontados cotidianamente. O que se sugere é 

que caberia ao dispositivo escolar, quem sabe auxiliado pela linguagem audiovisual e pelas 

novas tecnologias, gerar novos modos pensar e sentir, que, longe de ignorar as interações 

midiáticas, consigam gerar novas representações e percepções de mundo. Em Barbosa 

encontra-se um p ssível indicad   desta espe ança: “a  unçã  da representação seria, 

exatamente, a de tornar presente à consciência a realidade externa, estabelecendo relações 
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com    eal” (BARBOSA, 2000, p  73)  Voltando à Sibilia, as subjetividades,segundo ela, 

querem se divertir. Logo, em consonância com Sodré, há que se pensar em iniciativas de 

formação que perpassem o estar junto, a experiência, de modo a tentar fortalecer o espaço 

público através do cinema como estratégia e, como consequência, trazer de volta os alunos ao 

espaço escolar. Por sua vez, Martín-Barbero toma como norte a ideia de que a educação já 

nã  é pensável a pa ti  de “um m del  esc la  que se enc nt a ult apassad  tant  espacial 

tanto temporalmente por processos de formação correspondentes às demandas da sociedade e 

 ede” (BARBERO, 2014, p 10). O autor acentua que a sociedade atual passa por profundas 

transformações, tornando-se o lugar onde a rede educativa ocupa todos os espaços, indicando 

a necessidade de pensar uma reeducação voltada para o pensamento humanista. 

Compreende-se ser fundamental pensar na comunicação como uma parte integrante da 

educação, que Martín-Barbero enxerga, nos moldes de Paulo Freire, como pensamento e ação 

apoiados no diálogo com o outro. A escola é o espaço da dominação através da linguagem e 

da invisibilidade dos dominados, onde há a cultura do silêncio, ou seja, nem todos têm direito 

a dizer a sua palavra. A linguagem pode ser ao mesmo tempo ponte e muro, gerar a 

comunicação ou a dominação. Ela media a relação do sujeito com o outro e com o mundo. 

Composta de simbolismos, a linguagem só é transformadora quando envolve diálogo, aí se 

torna comunicação, comunicação que deve vir não só da palavra como do gesto; são os dois 

elementos os quais proporcionam o conhecimento e a liberdade, assim como o respeito à 

alteridade,ou a capacidade não só de falar, como também e principalmente, ouvir: 

 A importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental. Ele me 

permite, por um lado, escutar a fala comunicante de alguém, como sujeito e 

não como objeto, entrar no movimento interno de seu pensamento, 

transformando-me em linguagem; por outro lado, torna possível a quem fala 

realmente comprometido com o comunicar e não com o fazer comunicados, 

ouvir a dúvida, a indagação, a criação daquele que escuta. Fora disso, a 

comunicação perece. Pois ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria construção (FREIRE apud BARBERO, 

2014, p.19). 

 

Dialogando com o contexto histórico atual, há uma mudança pela qual passam os 

meios, afetando a cultura e, consequentemente, a educação.  O autor não demoniza os meios 

audiovisuais, mas os vê como signatários de novas formas e ler e experimentar o mundo. 

Sendo assim, os projetos educacionais do Estado, as transformações culturais ocasionadas 

pelas novas tecnologias e pelos modos novos de leitura são formas de exercer a cidadania na 

atualidade. Contudo, há que se ponderar sobre o uso instrumental dos meios audiovisuais, 
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posto que estes não são somente ferramentas pedagógicas, mas podem gerar novos espaços e 

formas de socialização . 

O saber na era da informação tem se transformado e as novas tecnologias têm 

possibilitado novos modos de percepção e linguagem, sensibilidades e estruturas culminando 

no transbordamento do conhecimento para além do livro. Na sociedade atual, multicultural, 

ou seja, com novos e diferentes modos de pensar e sentir há uma nova episteme que abre um 

espaço maior pra a imagem no processo de construção do saber. Além disso, a imagem 

também se relaciona à cidadania, uma vez que o público se identifica cada vez mais com o 

visível e reconhece seu lugar na sociedade pela apropriação do direito de ser visto. Aqui se 

localiza um diálogo com o pensamento de Sodré sobre a sociedade do conhecimento, onde se 

observa que o ethos mercadológico também tem interesse em formar uma sociedade do 

conhecimento, mas que esta terá no cerne valores conformados ao capital. Sobrevém um 

alerta reforçado por Barbero, para a transformação do lugar do conhecimento na sociedade, de 

localizado em um sistema educativo, para ser estendido em toda a forma social, onde a 

informação é o paradigma de organização da sociedade e a tecnologia atravessa todos os 

espaços sociais. Entretanto a escola, ao agir pedagogicamente, em geral exclui as novas 

formas de sociabilidade de seu cotidiano, tornando-se anacrônica.  

Uma forma de resgate possível, dada a sociedade da imagem, sãos os meios 

audiovisuais como caminho para instruir as maiorias sobre as transformações que ocorrem na 

sociedade que, para ser humana, deve ser a sociedade do saber compartilhado e de diálogo. É 

n  at  de dial ga  que é p ssível “lançar as bases para uma posse coletiva, comunitária, do 

mund ” (BARBERO, 2014, p.33). Aqui se propõe pensar no lugar do cineclube do CPT como 

o espaço público que pode ser apropriado coletivamente. Ainda que esteja localizado nas 

escolas, sua característica com maior potência transformadora pode ser justamente a de ser 

um espaço de saber não institucionalizado e apropriação coletiva.  

Há uma aproximação com o olhar freiriano entre Sodré e Barbero, quando Freire fala 

s b e a necessidade d  p  cess  investigativ  “c nstitui -se na comunicação, no sentir 

c mum, uma  ealidade que nã  p de se  vista mecanicamente” (FREIRE, 1983, p 118)  O que 

os autores propõem, cada um a seu modo, assemelha-se ao sentir comum através do 

pensamento interacional, como forma de compreender o fenômeno. Trazendo a discussão para 

o campo comunicacional, compreende-se que, ao pensar a vinculação como o nexo atrativo 
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entre o si próprio e o outro, Sodré dialoga com o sentir coletivo que se estabelece tanto em 

Freire quanto em Barbero. 

Em justa medida, se a vivência com o cinema pode ser libertadora, ela o será na 

medida em que se justificar não pela observação distanciada, mas pela interação entre 

professores e alunos, sujeitos da experiência estética e afetiva através do projeto Cinema para 

Todos. Para isso, será preciso criar vínculos, tecer redes de significados e afeto na medida em 

que gerarem diálogos entre os sujeitos presentes nas atividades e destes com suas realidades. 

De igual modo será preciso problematizar a questão do espaço público na 

responsabilidade em criar políticas públicas que consolidem a cidadania voltada para a cultura 

audiovisual, que, em consonância com Barbero, compreende-se aqui como forma fundamental 

“de instruir a maioria não sobre a natureza da mudança social, mas sobre os efeitos que essa 

mudança gera na condição de vida das pessoas
27
”  Antes, porém, torna-se necessário pensar, 

assim como foi feito com a educação, nas transformações ocorridas com a relação entre 

sujeito e Estado e o atravessamento dos meios de comunicação neste fenômeno. 

 

 

1.3 O Estado e o político, da vigilância à transfiguração      

 

Na obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault (2001), logo no Capítulo inicial há a 

descrição do suplício de Robert-François Damiens, condenado em 1757 pelo regicídio do Rei 

Luís XV de França e torturado das formas mais cruéis, de modo longo e sistemático, por um 

dia inteiro, sob o aplauso da multidão: 

 

Damiens fora condenado, a 2 de ma ç  de 17 7, a pedi  pe dã  

publicamente diante da p  ta p incipal da Ig eja de  a is, a nde devia se  

levad  e ac mpanhad  numa ca   ça, nu, de camis la, ca  egand  uma t cha 

de ce a acesa de duas lib as  em seguida, na dita ca   ça, na p aça de    ve, 

e s b e um patíbul  que aí se á e guid , atenazad  n s mamil s, b aç s, 

c xas e ba  igas das pe nas, sua mã  di eita segu and  a  aca c m que 

c meteu   dit  pa  icídi , queimada c m   g  de enx   e, e às pa tes em que 

se á atenazad  se aplica ã  chumb  de  etid , óle   e vente, piche em   g , 

ce a e enx   e de  etid s c njuntamente, e a segui  seu c  p  se á puxad  e 

desmemb ad  p   quat   caval s e seus memb  s e c  p  c nsumid s a  
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  g ,  eduzid s a cinzas, e suas cinzas lançadas a  vento[...](FOUCAULT, 

2001, p.4) 

 

Esta imagem será referenciada como uma metáfora da relação entre sujeito e Estado, 

da modernidade até os dias atuais. Partindo da ideia de poder de Maquiavel, pretende-se 

acompanhar as transformações nos mecanismos de poder de Estado desde a figura do príncipe 

italiano, passando pelas ideias gramscianas de Estado, hegemonia e dominação como 

sustentáculos da sociedade e pela relação entre cultura e sociedade civil nas práticas sociais, 

dos príncipes de Gramsci à Ianni e assim, chegando até o espaço político transfigurado de 

Maffesoli. Da mesma forma que o príncipe maquiavélico faz incidir seu pesado braço sob as 

costas do sujeito, tido aqui como o supliciado Damiens, localizam-se as possibilidades de 

construção desse poder estatal e de sujeição ou resistência a este poder, seja pela forma do 

partido político, como quer Gramsci, seja pelo viés contemporâneo, midiático,como pensa 

Ianni. Logo, convém pensar as formas do virtù (liderança e atuação) e a fortuna (condições 

sociopolíticas) na contemporaneidade. O corpo de Damiens, martirizado, remete ao 

atravessamento do corpo social pelas práticas sociais quase sempre impositivas do Estado, 

cuja força, atualmente associada à égide do mercado, fragmenta os membros da sociedade em 

partes distintas, dispares, convidando, com o beneplácito e a viva contribuição dos meios de 

comunicação, ao devaneio e a desvinculação social e política. 

Nas formas sociais atuais, onde o político se transfigura (MAFFESOLI, 2005), se 

esvazia (PAIVA, 2003) e a democracia parece conservar seu viés oligárquico (RANCIÈRE, 

2014), tem-se a intenção de problematizar o lugar do cinema como estratégia comunicativa do 

pensar político através da educação e como forma de construção de cidadania e participação 

social pelos jovens alunos do projeto CPT. 

Com este intento, inicia-se o percurso tendo como ponto de partida a figura do 

Príncipe de Maquiavel. Mais do que personificar a figura do governante, o príncipe compõe o 

poder constituído na sociedade florentina do século XVI, para quem o povo "é matéria 

plástica” (MAQUIAVEL, 1991, p.24). Para conservar o poder, é preciso investir não só em 

força e aliados, mas na construção de uma imagem frente à população, imagem esta que 

garantirá ao soberano o apoio popular. Maquiavel também começa a delinear a ideia de 

representação, ao considerar que o povo, "vendo que não pode resistir aos grandes, dá 

reputação a um cidadão e o elege príncipe para estar defendido com a sua autoridade" (idem, 

ibidem, p.63) e não ser oprimido, objetivo deveras honesto, para o autor florentino. Da mesma 
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forma, o príncipe deve garantir que, como pessoa e representação do Estado, possa trabalhar 

sempre em prol da coletividade, mesmo que seus mecanismos de poder visem ao 

personalismo e não possam ser refutados por aqueles cuja vida depende exclusivamente das 

suas ações e ideologia. 

Já em Gramsci, o príncipe moderniza-se, pluraliza-se na  igu a de um “  ganism , um 

elemento complexo da sociedade não qual já tenha se iniciado a concretização de uma 

vontade coletiva reconhecida e fundamentada parcialmente na ação. Esse organismo é o 

pa tid  p litic ” ( RAMSCI, 1999, p 6)  Logo, o pensador italiano analisa a política pelo 

viés de uma ação permanente que se identifica com a economia, mas também a supera, 

podendo ser utilizada para interagir e direcionar as forças que compõem o Estado Moderno. 

Dessa forma, "uma iniciativa política apropriada é sempre necessária para libertar o impulso 

econômico dos entraves da política tradicional, para modificar a direção política de 

determinadas forças
28
”   amsci dial ga c m Maquiavel a  c mp eende  se  imp ssível a um 

único indivíduo modificar ou construir a realidade, como queria a seu tempo, Maquiavel. O 

príncipe gramsciano transformar-se-ia de um sujeito para um partido político. 

Aqui entra em questão o conceito de hegemonia gramsciano, que o pensador identifica  

“quand  um g up  s cial  btém   c nsens  de  ut  s g up s pa a suas p  p stas e, p  tant , 

quand  a açã  tele lógica d  p imei   g up  incide c m êxit  naquela d  segund ” (Gramsci 

apud Coutinho 2011, p.162). A produção de consenso legitima o poder do Estado através de 

ideologia e de dominação e que configura, através da construção e reprodução de práticas 

sociais, um determinado tipo de sociedade. Reside na adequação reguladora do Estado a 

forma para a participação política e para o lugar do sujeito no espaço público; lugar que ele 

aprende desde cedo através da educação escolar. Também aprende a necessária relação entre 

sua vida e o poder do Estado, absorvendo a ideia de que há nas engrenagens do poder um 

espaço destinado aos que terão a tarefa de governar, tarefa esta para qual o sujeito contribuirá 

através da escolha de uns poucos habilitados a representarem-no. É preciso, portanto, que 

exista o consenso, não somente para construir o poder através do partido político, que 

Gramsci identifica como tendo a potência de ser progressista ou reacionário, mas de acordo 

como um equilíbrio de forças no contexto social. Há no autor uma compreensão da 

importância das forças sociais, como ligadas à estrutura e onde é possível localizar potência 

de transformação ou permanência do estado de coisas. É no sentido de manutenção do cenário 
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social que trabalham as classes dominantes da sociedade civil através da produção de 

hegemonia (que nada mais é do que a visão de mundo e valores que legitimam a própria 

dominação), seja do Estado, sejam da classe privilegiada. 

Afastando-se de Maquiavel, Gramsci vai identificar nas superestruturas da sociedade 

civil “as t inchei as na gue  a m de na” (idem, ibidem, p.73), para além da ideia de guerra 

como prática essencialmente militar, como observava o autor de O príncipe. Gramsci vai 

pensar o conceito de guerra como sendo a luta pela hegemonia, podendo garantir a 

manutenção do status quo do poder instituído do príncipe moderno, ou identificar e sugerir 

uma reforma intelectual e moral.É nessa trincheira que o sociólogo brasileiro Otavio Ianni, 

nos idos dos anos 1990 e sob o signo da globalização, vai localizar a mídia. De fato, se em 

Maquiavel   p de  está em “uma pessoa, uma figura política, o líder [...] capaz de articular 

inteligentemente as suas qualidades de atuaçã  e lide ança” (IANNI, 1997, p.12), para 

Gramsci, o poder expande-se, torna-se entidade plu al na qual “se c mbinam e se  e tilizam as 

capacidades de uns e outros, lideres e seguidores
29
”   

Finalmente em Ianni, o poder torna-se simbólico, midiático. Assim, passa-se da 

centralização total do Estado nas mãos e aspirações de um só sujeito para a combinação de 

múltiplas subjetividades em uma figura política. Entretanto, o princípio representativo do 

poder, que Hobbes originara ao conceituar o Estado Leviatã, permanece o mesmo. Tanto em 

um quanto em outro modo a participação política cabe a poucos elementos da sociedade, 

encarregados, pela força ou pela articulação política, de exercerem a soberania sobre os 

demais. 

Dialogando com ambos os autores, Ianni vai compreender na época atual, a 

transformação do poder absolutista da formação do Estado florentino, que se expande pelo 

fortalecimento da vontade coletiva da classe dominante gramsciana até alcançar um patamar 

em que se transfigura em  

 

[...] entidade nebulosa e ativa, presente e invisível, predominante e ubíqua, 

permeando continuamente todos os níveis da sociedade. [...] é o intelectual 

coletivo e orgânico das estruturas e blocos de poder presentes, 

predominantes e atuantes [...] sempre em conformidade com os diferentes 

contextos socioculturais e político-econômicos desenhados no novo mapa do 

mundo (IANNI, 1997, p.14). 
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Essa entidade, sem sombra de dúvida, seriam os veículos midiáticos, cuja função seria 

estetizar e espetacularizar o real, manipulando consciências ao bel prazer do mercado. No 

presente cenário, Ianni localiza em particular a televisão como forma de construção de 

realidade, mais do que somente veiculação desta realidade. Localiza-se uma aproximação com 

a ideia de bios midiatizado de Sodré, já discutida anteriormente, como o locus onde a 

realidade social não só é atravessada, mas construída, instituindo não mais uma democracia 

representativa, divida entre público e privado, mas onde "dissolvem-se as fronteiras entre o 

público e o privado, o mercado e a cultura, o cidadão e o consumidor, o povo e a multidão
30
”. 

Como consequência, as tecnologias da mídia, inseridas nas atividades sociais transformam-se 

em técnicas sociais cuja função é organizar formas de vida e dissolver a política, 

predominando não só o simulacro e a desconstrução como a apresentação representativa. 

Ainda assim, o sociólogo brasileiro, mesmo alarmado com a potência de esvaziamento 

político pela midiatização aponta para uma possibilidade contra-hegemônica, transformadora, 

a  a i ma  que   p íncipe elet ônic  nã  é “ha m ni s , h m gêne   u m n lític   Está 

sempre atravessado por divergências [...]. Há desacordos e acomodações, suscitando o 

pluralismo
31
” em p  l de uma dem c acia de  at , plu al e inclusiva  

Por sua vez, contrapondo-se radicalmente à ideia de democracia e de representação 

social, Jacques Rancière busca desconstruir o lugar da democracia como a utopia da 

realização da liberdade e da vontade coletiva, compreendendo que leis e instituições da 

democracia formal "são as aparências por trás das quais e os instrumentos com os quais se 

exe ce   p de  da classe bu guesa” (RANCIÈRE, 2014, p 9)  A dem c acia  eal se ia entã  

uma forma de controle e dominação, se advinda do Estado e só poderia ser identificada não 

pela forma da lei, mas nas formas da vida sensível, no que se compreende uma aproximação 

com a ideia da transfiguração do político de Michel Maffesoli. Por este viés, Maffesoli (2005) 

também compreende a época atual como da crise de representação, de nascimento de uma 

nova ordem social para além do contrato moderno, que será marcada pela empatia. O político 

transfigurado então "completa-se quando a ambiência emocional toma o lugar da 

argumentação ou quando o sentimento substitui a convicção” ( p.115). 

Em diálogo com Rancière, há de fato uma transformação do ideário democrático 

moderno, compreendido como totalitário, onde os indivíduos isolados têm prevalência às 
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crenças coletivas, para a crise do governo democrático e das instituições que garantem que a 

presente democracia persista.  Como conceito central, o ódio à democracia se revela na ideia 

de que "só existe uma democracia boa, a que reprime a catástrofe da civilização democrática" 

(RANCIÉRE, 2014, p.11). O autor não aceita que houve uma total revolução no cerne do 

Estado democrático, mas que, por definição, este já era formado desde o princípio por direitos 

humanos ilusórios e em um estado de exceção como condição fundamental. Nesse viés as 

liberdades são substituídas pela burguesia,  pela única e possível liberdade do comércio. 

Para o exercício da democracia, torna-se necessária a figura dos representantes da 

população, que ocuparão seus lugares privilegiados na medida em que o sistema garantir a 

ordem da sociedade e do governo. A governabilidade, que Maquiavel definiria como o virtú, 

Rancière define como a ausência de qualquer título para que seja exercido o poder, segundo a 

ordem natural das coisas. Deste modo, a igualdade é compreendida de forma mais natural 

pelo superior, ou o governante, do que pelo governado. A democracia se baseia assim em um 

regime de desigualdade pautado pela ausência de motivos ou títulos para a escolha de quem 

governará. O fundamento do poder está assim definido "como uma total ausência de 

fundamento
32

". 

Mergulhando no conceito de República, Rancière vai reafirmar em seu discurso a ideia 

de que não há objetivo igualitário na sociedade democrática. Ao contrário, é "pintura 

fantasiosa destinada a sustentar o tal princípio do bom governo. As sociedades, tanto no 

presente quanto no passado, são organizadas pelo jogo das oligarquias
33
” Assim send , vai 

além do que Maffesoli define como crise da representação por compreendê-la como uma 

forma essencialmente oligárquica que encerraria em seu íntimo, tal qual o Leviatã 

hobbesiano, o consentimento e a submissão do povo para que um poder superior o governe. 

Nesse mesmo viés Ranciére aponta para mais um elemento do imaginário democrático, o 

sufrágio universal, como um bastião do poder conquistado pela oligarquia dos escolhidos, 

cujo modo configura e perpetua as práticas sociais que garantem sua permanência no poder e 

o consentimento daqueles que são taxados como cidadãos. Logo, a cidadania não é um direito 

natural inerente ao humano na República, mas uma condição limitada a todo sujeito capaz de 

contribuir com o Estado, seja política, seja economicamente. Mas como perpetuar o ideário 

republicano? O autor francês afirma que a República se mantém tal como está não só pelas 
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leis, mas pelos costumes republicanos, que, sugere, são formatados pela educação, que o autor 

francês localiza como espaço que "dota cada pessoa e cada classe da virtude própria a seu 

lugar e sua função" (RANCIÉRE, 2014, p.83). Assim, ao adentrar a escola, cada aluno 

introjetará seu lugar no cenário social, definindo-se de antemão não só a quem caberá 

representá-los, mas também no consentimento prévio dessa representação. 

Tentando compreender a razão do ódio à democracia, Ranciére compreende como um 

lugar onde há espaço para que as paixões de liberdade sejam alimentadas. Para o 

funcionamento deste regime democrático, de viés liberalista, é necessário que exista a cultura 

do consenso, fortalecida pela inter-relação entre os especialistas em soluções e os 

representantes qualificados. Rancière chama esta relação também de aliança oligárquica da 

riqueza e da ciência, onde se "exige todo o poder e não se admite que o povo ainda possa se 

dividir e se multiplicar
34

" e reconhece que não há neste caso enfraquecimento dos Estados, 

mas uma nova partilha dos poderes que acaba por fortalecer ainda mais o Estado. É com este 

argumento que Rancière vai localizar o ódio à democracia contemporâneo como um 

“ pe ad   ide lógic  que desp litiza as questões da vida pública [...] ao mesmo tempo em que 

nega as    mas de d minaçã  que est utu am a s ciedade” (idem, ibidem, p 117)  Ora, se as 

práticas sociais se transformam no tempo contemporâneo, abarcando a crise de representação 

política sobre a qual falaram a seu modo, Rancière e Maffesoli, compreende-se nesse cenário 

a escola (como formadora e reprodutora dos valores da sociedade dominante) como também 

passando por uma crise de representação. 

A solução, para o autor, estaria na ação que tensionaria o poder constituído do regime 

republicano e, por assim dizer, representacional, em uma aproximação com a ideia 

gramsciana da guerra de posições com vias de suscitar não só um poder contra-hegemônico, 

mas também de um estado de consciência verdadeiramente político, porque incluiria a 

participação efetiva do sujeito no cenário social, não através de representantes, mas por seu 

próprio protagonismo. 

A partir das transformações ocorridas com a relação entre sujeito e Estado que é 

atravessada pelos meios comunicacionais, pode-se pensar no papel da cultura e da educação 

na relação com Estado e nas práticas sociais, tendo o cinema e a educação como estratégias, 

mecanismos de potencialização com base na experiência sensível do Cinema para Todos. Por 
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este viés, se a educação pode ser compreendida como forma social, feita de espaço e de 

cognição e fruto de seu tempo, assim como a pólis (modelo clássico que gera o local urbano, 

comunidade de lugar), haveria um lugar para a educação na contemporaneidade como meio 

de construção de um pensamento contra-hegemônico fundamentado na práxis,ou seja, na ação 

consciente e na reflexão.  

Torna-se necessário reconhecer assim, a necessidade de aproximar novamente alunos e 

escola, uma vez que as tecnologias de informação tornam-se muito mais sedutoras como 

formas de produzir subjetividade do que uma tecnologia de época, moderna e disciplinar 

como a escola que Sibilia problematiza. Retomando a autora, encontra-se uma sugestão para 

trazer as subjetividades de volta à manipulação da escola: será preciso construir pontes em 

vez dos muros disciplinares da modernidade. Nesse viés a técnica per se parece causar um 

deslumbre com o manipular da câmera pelos alunos, tão somente pela possibilidade de criar 

uma imagem de si, tão necessária num espaço público midiatizado onde a representação 

social torna-se apresentação. Para que exista a héxis, é necessário pensar no caráter sensível, 

coletivo da práxis com que se geram visões de mundo de acordo com critérios de escolha dos 

próprios alunos e na consciência do fazer sobre a qual se detivera Sennett (2009).  Ora, se a 

   ma s cial, c m  c nceitua S d é, “é sensível à exte i  idade, c nstituind -se como uma 

c nexã  ent e inte n  e exte n ” (SODRÉ, 2012, p 81)   ente a  c ntext  c ntemp  âne  e 

marcadamente imagético aponta-se um caminho pela prática audiovisual, capaz de 

transfigurar o espaço político e ajudar a constituir um ser consciente em relação ao seu lugar 

no mundo. Mais do que isso. Capaz de reconstruir e repensar esse lugar. 

  Ocorre, porém, que este possível sujeito de transformação guarda características 

singulares no contexto brasileiro. Trata-se, no caso específico do público do CPT, do sujeito 

infanto-juvenil (o público atendido pelo projeto visa englobar alunos entre 11 e 18 anos), 

nascido em um tempo onde o bios midiatizado já se encontrava estabelecido como forma 

hegemônica e o espaço público/político já estava atravessado e esvaziado, metamorfoseado 

em víde p lítica,  u “a macropersonalização do poder. [...], onde a comunicação é sua 

essência ” (ANDERSON, 2014.p.55). Como desnaturalizar valores arraigados já na própria 

composição da subjetividade dos jovens, fazendo do mesmo meio de dispersão e de 

entretenimento um instrumento de consciência e ação transformadora? Ou, indo além, como 

pensar novas relações e práticas sociais em sujeitos que se acostumaram a estarem excluídos 



41 

 

do espaço público e que, em sua maioria, não exercem a dita cidadania nem por meio do 

sufrágio universal? 

  Em consonância com a héxis educativa de Sodré e a experiência sensível maffesoliana, 

enxerga-se um caminho possível de resistência que se aproxima do pensamento da socióloga 

brasileira Ana Clara Torres Ribeiro, estudiosa das narrativas da juventude, através de 

iluminações,  u a p ssibilidade de “c ia   ut as imagens-síntese da juventude [...]. Talvez essa 

iluminaçã  p ssa ac ntece  p   mei  de uma cinemat g a ia deles mesm s” (RIBEIRO, 

2014, p.29). Seria este o caminho já apontado por Massimo Canevacci em sua obra Linha de 

Pó (onde analisa a possibilidade de índios utilizarem câmeras para narrarem a si mesmos), 

particularmente o conceito de autorrepresentação,  u  s “m d s plu ais at avés d s quais  s 

que foram considerados por muito tempo objetos de estudo tornam-se sujeitos e interpretam a 

si mesm s” (CANEVACCI, 2012, p 70)? Convém pensar na prática cinematográfica então, 

como uma forma cuja potência pode residir na capacidade de pensar novas representações, 

não mais de viés politico-democrático-institucional como apontava Gramsci, na emergência 

de um partido político e de uma revolução do sistema (cujo viés o próprio Gramsci 

questionara, ao compreender a transformação social como advinda da guerra de posição), mas 

na construção de novas redes de saberes e sensibilidades, vinculações e territorialidades, 

capazes de compor novas formas políticas e sociais. Por outro lado, na pratica cineclubista, 

fomentadora de um espaço de trocas entre os alunos, cabe pensar no conceito de território 

usad , que Ribei   dep eende de Milt n Sant s c m  uma “   ma de ab iga  dete minadas 

 elações s ciais” (SANTOS apud RIBEIRO, 2014, p.21). Na prática autônoma e consciente 

de atividades culturais, no debate de temas, curadoria das exibições de filmes e interação com 

a comunidade parece encerrar-se uma força capaz de transbordar o território institucional da 

escola e espraiar-se não só para o entorno escolar, mas posicionando alunos e professores 

como uma célula política e, porque não dizer, transformadora da sociedade. 

  Entretanto, para que se compreenda em exata medida a potência transformadora do 

CPT, é preciso aprofundar-se em sua realidade, identificando o lugar da cultura tanto nas 

escolas quanto nas cidades fora do eixo da capital fluminense e observar mais detalhadamente 

os processos de organização de iniciativas como o CPT, bem como a ação do Estado e da 

sociedade civil. 
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1.4 Estado, sociedade civil e acesso a cultura: cenário atual e caminhos possíveis 

 

Na construção do que se julgou chamar de pós-modernidade, as diferenças sociais 

tiveram a década de 1990 como um marco, através do aumento da circulação de fluxos de 

capital através do globo e o enfraquecimento dos Estados de bem-estar social. Assim, esta 

perspectiva favoreceu a ideia de segregação de grupos, subvencionada pelo pensamento 

mercadológico da manutenção da diferença social como fenômeno de distinção (BOURDIEU, 

2011). A estrutura dos Estados fortaleceu-se nas relações entre capital e cidadãos, formando 

muros entre ricos e pobres e determinando os espaços das cidades e os olhares que ambos os 

lados lançaram em relação ao outro. Na sociedade brasileira, o período foi marcado pela 

redemocratização de fato, com as primeiras eleições pós-ditadura e a promulgação da 

constituição cidadã de 1988, em contraposição ao fortalecimento do pensamento neoliberal. 

Nesse viés, o alargamento das distâncias sociais e econômicas estimulou o surgimento 

de organizações não governamentais que, na ausência do Estado e, resguardado o caráter 

particular de cada iniciativa, buscaram construir uma rede de apoio aos grupos 

desfavorecidos, propondo pontes entre os lados da cidade partida, conforme descrita por 

Zuenir Ventura (1994). Em contraponto, o viés mercadológico da sociedade, reforçado pelos 

veículos midiáticos, reproduz e cristaliza diferenças que reverberam no contexto 

contemporâneo atravessado pela globalização. O espaço urbano então é um “fenômeno 

cultural” (PESAVENTO, 2007, p.14) que encerra aproximações e distanciamentos entre as 

mais distintas territorialidades, ou “ elações e d míni  e ap  p iaçã  d  espaç  [   ]  

Te  it  ializa  é [   ] c nst ui  laç s espaciais” (HAESBAERT apud MAIA, 2012, p.135-136). 

No caso do Estado fluminense, O próprio Ventura, na pesquisa realizada em Vigário 

Geral e que fundamentou a obra Cidade Partida, declarara ser o Rio de Janeiro: 

[...] Terra onde as fronteiras são sempre tênues, imperceptíveis, para quem 

vê de cá, os contrários convivem. A alegria e o pranto, a miséria e o prazer, a 

violência e a solidariedade, a fé e o crime, o trafico e a vida honesta, a gloria 

efêmera e a resistência muda, o medo, a crueldade e o terror, um cotidiano 

feito de sofrimento, mas também de uma esperança que às vezes parece 

inútil (idem, ibidem, p.12). 

Sobretudo no acesso aos meios de fruição e expressão cultural, há indícios de que 

existem fronteiras imperceptíveis, mas relevantes, no que tange a políticas públicas voltadas 

para a criação de espaços culturais e iniciativas de formação, como oficinas e cursos nos 

municípios do Estado. Segundo dados do Anuário de Estatísticas Culturais, do Ministério da 
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Cultura (2010), em relação ao cinema, tema do presente estudo, o Rio de Janeiro apresenta o 

segundo maior número absoluto de salas de cinema, porém o pior percentual de concentração 

dessas salas na capital: 63,57%. Já o índice de habitantes por sala cai a 0,34%, embora o 

número de cineclubes seja de 27,17% dos municípios fluminenses, uma das maiores médias 

do país. Entretanto, ao contrário do que pode parecer, o contato com a sétima arte no Estado 

não é tão fácil assim, nem tanto para quem produz
35

, mas principalmente para o público 

consumidor.  

Com base nos números apresentados, sugere-se que o simples ato de ir ao cinema pode 

implicar algo mais do que um simples programa despretensioso. Antes de tudo, demanda 

acesso a salas de cinema, privilégio existente em apenas 7% do território nacional ( ANCINE, 

2010), localizadas marcadamente em grandes capitais e municípios com mais de 50 mil 

habitantes. Além disso, é necessário planejamento financeiro para uma parcela relativamente 

grande da população brasileira, para quem o ingresso médio de uma sessão custa por volta de 

R$10,00 
36

. Pode parecer pouco aos moradores das regiões sul e sudeste, cuja renda per capita 

gira em torno de R$900,00 (PNAD, 2009), mas relevante, se a observação recai sobre a 

porcentagem de pessoas que ainda em 2011 vivem no Estado com uma renda per capita 

mensal inferior a R$ 70,00
37

 ou na informação de que a média de renda da maioria dos 

municípios situa-se entre R$400,00 e R$600,00
38

, caracterizando uma renda baixa. Logo, ir ao 

cinema torna-se um programa difícil e caro. E num país onde os cinemas de rua entraram em 

gritante extinção (salvo os casos raros de empresas que resgatam símbolos da era dourada dos 

cinemas de rua) e foram substituídos por igrejas, lojas ou fechados definitivamente, a pequena 

parcela que pode assistir aos filmes o faz em shoppings, em salas de grandes complexos com 

evidente qualidade técnica e conforto, mas valor de ingresso compatível com os benefícios. 

Do outro lado da tela os problemas não são menores. A produção e a distribuição de 

filmes no país, apesar da grande retomada na década de 1990 ainda são complicadas, uma vez 

que, para começar, as 20 maiores bilheterias dos pais são distribuídas por cerca de 10 

empresas (ANCINE,2010), multinacionais e com foco nas regiões mais ricas da federação, 
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concentrando os filmes entre sul e sudeste. A boa notícia é que a produção anda boa. Do 

início de 2002 até 2011 o numero de ingressos pulou de 90.865 para 143.886(fonte: Ancine. 

2011) e as bilheterias bateram recorde com quase 18 milhões de ingressos (fonte: Ancine. 

2011). Além disso, a fatia de mercado de filmes nacionais chegou a 20% do mercado, 

passando de 8% para 12%. Parte dessa informação pode ser explicada pela quantidade de 

lançamentos brasileiros (99 filmes, segundo o mesmo estudo da Ancine) em comparação com 

240 de estrangeiros. A outra razão se deve a um fator relevante na escolha do público: a 

publicidade. Uma rápida olhada na lista de maiores bilheterias de filmes nacionais denota uma 

ampla divulgação de mídia, associada à produção, que escolhe rostos conhecidos do público 

na televisão (a mídia ainda de maior alcance no país) como forma de garantir o retorno do 

investimento. Ou seja, o público de cinema no país ainda sai de casa para assistir a filmes, 

quand     az, at ás de dive sã  ga antida e “mais d  mesm ”  Se    em c ntabilizadas as 

presenças de grandes conglomerados de cinema quase que somente no território da capital do 

Estado, sobra a festivais e projetos itinerantes a tarefa de fazer chegar a algumas capitais 

obras que de outro modo não se tornariam conhecidas e oferecer à população em geral a 

oportunidade de ter acesso à experiência do cinema, como público e como produtores.  

Nesse cenário, iniciativas como o CPT tornam-se ainda mais importantes, não somente 

por que dão acesso a salas convencionais a alunos da rede pública de ensino, mas por dar aos 

jovens a chance de terem contato com a produção audiovisual nas oficinas e na criação de um 

espaço de reflexão e vinculação social com os cineclubes. Sobretudo com foco nas leis de 

incentivo ao audiovisual, convém observar que o fato de muitos projetos terem apoio do 

Estado parece indicar dois caminhos possíveis: ou há a escolha pelo incentivo a grandes 

produtores e a formação de público para as produções comerciais ou uma aposta na educação 

pela experiência estética cinematográfica, conforme pensam Bergala (2008) e Read (2001). 

Aproximando-nos da perspectiva de Yúdice sobre a cultura e tendo o cuidado de não 

traçar pré-julgamentos, sugere-se que há uma dupla intenção: tanto a formação de público 

quanto a aproximação com a linguagem cinematográfica como ponto de apoio para repensar o 

lugar da escola e da cultura na formação de crianças e jovens. Sendo assim em Yúdice 

observa-se o uso da cultura como um recurso para “a melhoria sociopolítica e econômica” 

(YÚDICE, 2006, p.25). 

Chama-se atenção para o fato de que projetos como o CPT podem servir a dois 

senhores, seja a emancipação dos alunos ou a seu atrelamento a uma lógica de mercado cujo 
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atravessamento na produção de conhecimento já se encontrou em Sodré, conforme 

anteriormente verificado. Ao abrir as portas para iniciativas de empresas privadas, mesmo que 

com o aval do Estado, estariam as escolas tornando-se vulneráveis à penetração de valores e 

costumes associados ao produtivismo, antes conformador do que libertador de mentes? Qual 

seria a relevância das experiências audiovisuais para a consolidação de cidadania, visto a 

presença massiva de empresas em cada projeto? Sobre a relação entre cidadania e cultura 

outra vez Yúdice aponta que direitos culturais  

[...] incluem a liberdade de se engajar na atividade cultural, falar a língua de 

sua escolha, ensinar sua língua e cultura a seus filhos, identificar-se com as 

comunidades culturais de sua escolha, descobrir toda uma variedade de 

culturas que compreendem o patrimônio mundial, adquirir conhecimento dos 

direitos humanos, ter uma educação (idem, ibidem, p.41). 

 

Ou seja, para consolidar a experiência cinematográfica como de fato cidadã é 

necessário que os alunos e professores engajem-se na produção e reflexão fílmica para que 

possam conscientizar-se de seu papel na comunidade onde moram,sensibilizando-se para a 

busca de soluções para seus cotidianos. No recorte que fazem com a câmera, na seleção do 

que podem filmar existe um gesto de refletir sobre o mundo, fazer escolhas estéticas que 

podem se tornar éticas na medida em que se reflete sobre o que se faz. É necessária então a 

héxis, a experimentação transformadora de olhares para o mundo e a techné, a prática 

consciente do ser que se reconhece naquilo que faz. Mais do que isso, é preciso reconhecer o 

lugar compartilhado pela prática cinematográfica como parte de um espaço urbano, coletivo, 

político e cultural, o qual é fundamental compreender e com o tempo, transformar. Para que 

tal fenômeno ocorra sugere-se que fortalecer projetos de viés majoritariamente público se 

torna fundamental. Como forma de ilustração, mostra-se a experiência do projeto de formação 

denominado Cinema Nosso
39

, escola de formação de profissionais do audiovisual cujo 

conhecimento foi feito através de uma entrevista com os coordenadores ainda na fase inicial 

da presente pesquisa. Foi verificada a grande parcela que cabia aos empregadores no que 

tangia a ementas e estrutura dos cursos do Cinema Nosso. Sem desconhecer a importância de 

fortalecer a empregabilidade entre jovens, reforça-se a ideia de que a análise não é o foco 

deste estudo nem a hipótese formulada. Ao contrário. Tem-se a intenção de fortalecer o 

debate sobre a comunicação como estratégia de consolidação de cidadania e como tal, 
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responsabilidade do Estado em prol de um espaço urbano compartilhado, coletivo. Em sendo 

o acesso à cultura um direito fundamental, garantido pela constituição federal
40

, pensar na 

distância entre as populações dos municípios fluminenses a salas de cinema e oficinas de 

prática cinematográficas são uma forma de pensar em um estado de exceção, como observa 

Agamben. Por conseguinte, o filósofo italiano, observa ser a exceção  

a possibilidade jurídica da suspensão dos direitos estabelecidos e garantidos 

[...]imposta ou mesmo estabelecida com permissão da própria sociedade.[...], 

consolidação de uma estrutura social [...] cujos reflexos se traduzem agora 

em ações de Estado no sentido de conter e segregar (AGAMBEN, 2010, 

p.8). 

 

Localiza-se na ação dos cineclubes então, uma potência de tornar-se um espaço 

público e político, não somente pelo compartilhar simbólico de alunos e professores, mas pelo 

fato de, segundo relatos dos organizadores do CPT, o espaço concatenar possibilidades de 

acesso à cultura para funcionários das escolas, pais de alunos e moradores da região. De 

acordo com os organizadores, as informações sobre os cineclubes destacam algumas escolas 

nos relatórios recebidos. Em São João de Meriti e Seropédica, por exemplo, ainda há uma 

relativa hierarquização na organização do espaço, uma vez que os professores costumam 

tomar a dianteira na curadoria dos filmes, o que pode prejudicar a construção da autonomia 

dos alunos. No extremo oposto, porém na mesma região de governo Metropolitana, Santa 

Cruz concatena 16 sessões de exibição de filmes e eventos culturais simultâneos, como 

debates e show de bandas locais. Essa relação sugere que uma perspectiva meramente 

geográfica ou superficial não dará conta de compreender os resultados existentes em cada 

escola, fato que pode ser ilustrado pelo exemplo da escola de Santo Antonio de Pádua, na 

região noroeste do Estado fluminense. Após a oficina e as primeiras sessões de cineclube, 

alguns alunos produziram um vídeo, relatando os problemas em sua comunidade e enviaram 

ao prefeito do município. Seriam estas iniciativas o que Acanda e Gramsci compreendiam 

como ações da sociedade civil em prol da emancipação social?  A seu modo, Acanda, filósofo 

cubano, compreende o conceito de Sociedade Civil como preponderante da relação entre 

Sociedade e Estado, seja pelo empoderamento de instituições, pela legitimação ou pelo 

questionamento do próprio Estado em relação aos seus deveres. Logo, a Sociedade Civil 

                                                           
40

 “Art. 215: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das mani estações cultu ais”  Disponível em 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648364/artigo-215-da-constituicao-federal-de-1988.Acesso em 

03/10/2014 às 18:03h. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648364/artigo-215-da-constituicao-federal-de-1988.Acesso%20em%2003/10/2014
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648364/artigo-215-da-constituicao-federal-de-1988.Acesso%20em%2003/10/2014
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"deveria estar acima dos discursos ideológicos e dos interesses de grupos, mas nos interesses 

coletivos humanos" (ACANDA, 2006, p.58). Apesar de compreender o caráter coercitivo da 

sociedade civil, onde se aproxima do conceito de hegemonia gramsciano, Acanda observa 

que é preciso fortalecê-la, para alcançar a emancipação social. Também em Gramsci, a guerra 

de posições fortaleceria a participação popular e a resistência frente ao poderio das classes 

dominantes. Logo, sugere-se que a experiência com o CPT não deveria estar descolada das 

políticas públicas, mas fundamentada no cerne da relação entre Estado e as comunidades e 

que deveria passar necessariamente pelo fortalecimento do pensamento ético, em prol da 

transformação da sociedade como um todo. Esse seria o papel da comunicação (cinema) na 

educação (escolas).  Indo além, a prática do CPT pode contribuir com outra forma política 

através dos cineclubes como espaços de debate e reflexão, mas também de socialidade e 

trocas sensíveis.  

Todavia, cabe questionar se o espaço de formação, que media a relação entre sujeitos e 

sociedade desde a modernidade, ainda tem lugar na escola num tempo em que informação e 

comunicação atravessam todas as relações sociais em graus diferentes de importância. Para 

Sibilia é preciso romper seus muros. A seu tempo Freire e posteriormente,  Barbero acreditam 

que será necessário por uma vez pensar em alternativas que possam tornar a educação mais 

igualitária, reconhecendo as diferenças entre os sujeitos e suas interações entre e si e com a 

sociedade. A pergunta que persiste, depois de tantos olhares por sobre a produção de 

conhecimento, a formação de cidadãos e o lugar da comunicação na sociedade da imagem é 

se no papel central estaria a escola. Ainda que produzir imagens seja uma condição prévia do 

processo cognitivo, há deslocamentos de valores e costumes que precisam ser aprofundados, 

de modo a compreender não só o lugar da escola na cultura da imagem, mas de que forma esta 

cultura constrói a própria possibilidade educacional na contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 2: CULTURA DA IMAGEM E JUVENTUDE 

 

Através da ideia do bios midiático e na experiência sensível, da saturação midiática de 

Todd Gitlin e da percepção sobre as transformações nos modos de ver em Martin Barbero 

serão analisados os atravessamentos da imagem na forma social contemporânea, bem como 

nos modos de ser e nas vinculações entre os jovens alunos dos projetos de audiovisual e as 

soluções para a escola contemporânea com base na experiência fílmica estimulando a 

autonomia. Desta forma, haverá uma aproximação com Fresquet e Freire para pensar a 

experimentação estética como um caminho possível para a autonomia dos sujeitos inseridos 

na sociedade. Entretanto, uma vez que a proposta é delinear os contornos da cultura da 

imagem, uma primeira parada faz-se necessária: compreender o percurso desde o conceito de 

cinema, utilizado ao longo do texto e o te m  “audi visual”, emp egad  pa a dete mina  as 

atividades práticas do CPT. Passemos a esta problemática então. 

 

2.1 Na linha do tempo: do Cinema ao audiovisual 

 

Em sua obra, Philipe Dubois, pensador francês, observa as aproximações entre vídeo e 

cinema e suas consequências estéticas na produção audiovisual. Para isso, o autor toma como 

ponto de partida a análise do vídeo a partir dos elementos da linguagem do cinema, como 

movimentos de câmera, espaçamento e relações entre planos. Dubois vê o vídeo como um 

estágio intermediário entre o cinema e o computador, que dialoga com a TV (forma de pensar 

que, para o autor, não tem a profundidade de campo do cinema). O vídeo é o espaço do raso, 

do descentramento, um estado de imagem que não pode ser desvinculado do dispositivo para 

o qual foi concebido. 

Sob a apreciação de Dubois, o vídeo seria um estado do olhar, que se vale dos 

elementos do cinema para modificar a construção da narrativa fílmica. Ao longo dos anos, 

desde o século XX, o cinema e o vídeo foram atravessados por transgressões, que procuravam 

dar texturas aos planos através das sobreposições das imagens. Esse procedimento pode ser 

verificado, por exemplo, nos filmes dos anos 1920 com o gênero burlesco, que procurava 

desajustar corpos e ações dos atores, rompendo a compreensão normal por parte do 

espectador. 
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Da mesma forma, a criação do termo cine-olho, por Dziga Vertov (DUBOIS, 2004) foi 

uma tentativa de representar no filme o olhar da máquina, liberto das limitações do olho 

humano. Dubois localiza nos anos 1950, as experimentações com o filme sendo atravessadas 

pelo advento da televisão. De início, portadora de múltiplas câmeras, a TV vai propor uma 

nova forma de pensar, o vídeo que, inicialmente, se constitui pela interpelação direta. Mais 

tarde, através de procedimentos conhecidos como cinefagia,  u aquil  que “t az em si t d s 

os aspectos do ato de incorporação: apropriação do poder do cinema, tentativa de destruí-lo 

pelo desnudamento de seu funcionamento. (...) trata-se de vampi iza    cinema” (DUBOIS, 

2004, p.245).   Na transformação e apropriação de elementos do cinema no vídeo, fragmenta-

se o olhar e propõe-se novas estéticas. A estética do videoclipe vai incorporar os elementos 

fílmicos e devolvê-los na fragmentação do olhar, do qual o vídeo é seu principal interlocutor.  

Dessa maneira, se o vídeo é uma nova forma estética de narrar através de imagens, 

também pode ser uma forma democrática, uma vez que traz no cerne o perfil de uma 

tecnologia que pode ser experimentada a partir de dispositivos simples, como o celular ou o 

computador. Uma breve observação sobre os hábitos de jovens entre 15-19 anos (foco do 

CPT) ou mesmo entre os mais novos reflete o gigantesco espaço que estes reservam às novas 

tecnologias, seja para a comunicação ou para produzir imagens e narrativas audiovisuais, que 

compartilham em redes sociais. Logo, se já há a apropriação do dispositivo, cabe fazê-lo 

dialogar com a linguagem do cinema, como uma forma de sensibilizar os alunos 

esteticamente, como quer Dubois.  

Também é possível que possam refletir sobre o mundo, narrá-lo a partir de elementos 

dos quais já dispõem cotidianamente. Ocorre que, por um lado os filmes produzidos pelos 

cineclubes podem ser inseridos em redes de festivais e concursos ou mesmo exibidos para 

suas comunidades. Para este fim, o formato digital ou o recurso de realizar festivais de filmes 

de celulares pode ser uma porta que se abre a novos cineastas como os alunos das escolas 

públicas. Por outro lado, a socialidade que advém da experimentação tem potencial para trazer 

não somente o conhecimento da técnica, mas a techné aqui citada anteriormente, o 

reconhecer-se no fazer. Apropriar-se da técnica, adaptá-la aos novos meios talvez seja uma 

forma de empoderamento e de democratização do acesso aos meios de produção e fruição de 

cultura, fazendo do cinema uma forma que se transmuta em uma mais democrática, o 

audiovisual. Em consequência, ainda sendo papel da escola atuar na formação dos jovens 

enquanto cidadãos, abrir suas portas para projetos como o CPT aponta para uma nova forma 
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de inclusão cultural, principalmente se for estimulado o diálogo entre o fazer cinema (sintaxe 

e estética), as novas tecnologias(audiovisual) e o espaço da socialidade construído através dos 

cineclubes. No diálogo de cinema e audiovisual, ainda que a técnica utilizada faça uso de 

tecnologias digitais de produção e divulgação, conserva o cerne cinematográfico não só no 

que tange aos pressupostos teóricos apresentados, mas na experiência de fruição.  

Ressalta-se que o uso dos conceitos de cinema ou audiovisual parece ser  uma escolha 

 etó ica, nã  met d lógica  u teó ica, uma vez que há aut  es que utilizam   te m  “cinema” 

em um cenário onde a película já foi substituída, em grande parte, pelos meios digitais. 

Reconhecendo que existem incorporações dos dois termos e constantes debates sobre a 

preponderância deste ou daquele termo, admite-se no presente trabalho a coexistência de 

ambos os elementos, cada vez menos díspares. Para efeito de compreensão do estudo, uma 

vez que o objetivo não era problematizar a relação entre os termos, foi feita a escolha de usar 

o termo cinema para referenciar a sétima arte e audiovisual para indicar as práticas do CPT.  

 

2.2 Cultura da imagem: do espetáculo à Ágora virtual 

 

Na cultura ocidental, o destaque à imagem como intrínseca à existência humana está 

presente no tempo desde o mito de Narciso admirando-se no lago até a contemporaneidade e a 

era das simulações, virtualidades e demais experimentações que a tecnologia proporcionou. 

Ao pensar na fotografia como marco inicial do posteriormente converteu-se em narrativa 

cinematográfica, recorre-se a Walter Benjamin para entender o advento da foto em seu caráter 

transformador da percepção humana e localiza-se a natureza da câmera em um lugar diferente 

do olhar. Longe de ser objeto de culto, como cabia à arte antes dos processos de 

reprodutibilidade técnica, a capacidade de registrar e apreender o mundo através de uma lente 

proporcionou novos voos à expressão do homem e gerou debates em torno do valor da arte e 

da manutenção de sua aura mística. Nesse particular, reforça-se a perspectiva de que a técnica 

“p de da  às suas c iações um val   mágic  que um quad   nunca mais te á pa a nós” 

(BENJAMIN, 2012, p.100), para compreender que, antes de lamentar a perda da aura, o que a 

tecnologia possibilitou foi a origem de novos modos de pensar o mundo que se refletiram em 

movimentos artísticos como o impressionismo, o surrealismo e o cubismo e em novas ideias e 

práticas sociais. Não foi por acaso que Dziga Vertov, à sua época, imaginava ser o olho 
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maquínico uma extensão e um aperfeiçoamento do olho humano, que seria capaz de enxergar 

a realidade além dos limites pré-existentes (AUMONT, 2004). 

Por outro lado, a perda do caráter único da arte trouxe - a reboque de uma maior 

possibilidade de aproximação do público com o artefato artístico e o apogeu da racionalidade 

técnica - vertentes imprevisíveis à experiência humana, seja na banalização da estética e sua 

aproximação com o pensamento mercadológico da indústria cultural, seja na barbárie cujo 

exemplo maior foi o holocausto judeu. Nessa concepção em que “a imagem é uma  ealidade 

em si” (JOLY, 2012, p 198),   sécul  XX vai t aze    que Umbe t  Ec  de ini a c m  “a 

c ise ent e imagens e ve dades histó icas” (ECO, 2006, p 241)  Tal asse tiva pe passa a 

discussão iniciada pelos frankfurtianos Theodor Adorno e Max Horkheimer sobre o poderio 

da indústria cultural, argumento reforçado pelo pensamento de Edgar Morin sobre a 

industrialização dos sonhos no mercado do entretenimento e a aceleração de corpos e mentes 

na direção de um mundo futuro.  Adorno, Horkheimer e até Morin, a seu modo, 

preocupavam-se com a intensidade da imersão do sujeito na realidade criada pela indústria 

cultural, a ponto de criar as necessidades para este sujeito e o próprio sujeito para as 

necessidades. A imagem visualizada serviria então como um norte onírico para qual o 

público, seduzido, apontaria seus desejos e aspirações. Da imagem recortada através da 

fotografia passa-se então a uma narrativa do movimento que é a própria síntese dos tempos 

modernos, cuja metáfora mais representativa é a figura do trem: 

 

O olhar humano revela algo de sua essência a partir do olhar no trem, tudo se 

movimenta à nossa volta com numa mistura entre imagem fotográfica e 

sequência de fotogramas. O trem permite a passagem da fotografia para o 

cinema. O olhar do homem com uma câmera não imita o mundo, mas revela 

uma face até então não conhecida por nenhuma outra arte (RIBEIRO, 2007, 

p.51) 
 

Espraiando a reflexão até a era contemporânea, cujo maior produto será então o capital 

e suas interações com a imagem, será encontrado o que Muniz Sodré (2010) denominara 

como tecnocultura
41

, que seria a “cultu a da simulaçã   u d   lux , que  az da  ep esentaçã  

ap esentativa uma    ma de vida”  (SODRÉ, 2010, p 17) 
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A tecnologia então vai fundar corpos, mentes e estruturas e desnortear aqueles que 

acreditaram tão somente no caráter alienante da racionalidade técnica. Surgem novas 

subjetividades que “ l  escem atualmente e mani estam sua  lag ante desc n   midade c m 

as fe  amentas m de nas, a  pass  que se encaixam aleg emente c m  ut  s a te at s” 

(SIBILIA, 2012, p.16) e t ans   mam de m d  únic    “eu”, seja ele estético ou político. 

Nesse particular é possível dialogar com Sodré quando o autor pensa as proximidades entre as 

imagens e o político. Relação que pode ser potencializada a partir das emoções.  

Ora, se a sociedade se pauta pelo regime dos afetos, as práticas sociais são 

atravessadas pelos afetos, como propõe Maffesoli. Logo, da mesma forma como é preciso 

pensar na época atual nas possibilidades afetivas, é necessário observar de que maneira tais 

 elações p dem ge a    agi  étic ,  u   “nós p lític ” buscado no presente trabalho. Assim, é 

como estratégia sensível que o cinema se inscreve no CPT, fazendo caminhar lado a lado o eu 

estétic  p  veniente da sensibilidade e   “nós p lític ” c m  p tência em uma ép ca que 

Sodré considera fundamentalmente estética (SODRÉ, 2006). 

É nessa época, marcadamente pela década de 1990, em que a ascensão da internet atua 

como um novo espaço de interação, onde as imagens, seja através da fotografia ou da imagem 

em movimento, vão expandir o conceito de tempo e lugar a níveis inimagináveis, bem como 

potencializar proximidades tecnológicas e afetivas. Nesse viés, a internet será  o cenário por 

excelência da inovação e de novas propostas, sejam econômicas ou políticas e onde as mídias 

convergem, “onde mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder do 

produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 

2008, p.29). 

Retoma-se então a ideia de Sodré sobre a cultura atual para problematizar e 

historicizar o conceito de sociedade da imagem, onde as mídias convergem e prescrevem 

sujeitos e comportamentos. Dessa forma, para o autor brasileiro, entre o mundo natural e o 

mundo das ideias sobressai uma imagem que se associa à cultura. Logo, se a verdade 

científica e a sensibilização através da expressão artística podem historicamente criar meios 

de organização do real, a ação das imagens como forma de percepção pode gerar novas 

vinculações. Um bom exemplo é a afirmação do antropólogo português José Ribeiro de que 

“as cultu as se  evelam at avés de    mas e símb l s visuais subjacentes a s gest s, 

cerimônias, rituais e artefatos situados em ambientes c nst uíd s e natu ais” (2007, p 13)      

conseguinte, representação e produção de sentidos a partir da imagem sempre foram formas 
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de se relacionar e constituir verdades com as quais o sujeito localizava-se no mundo. O que se 

torna singular na época contemporânea é o grau de representatividade da imagem na vida 

cotidiana, na arte e também na forma como o ato de ver e ser visto modela, seleciona e 

interdita práticas e sujeitos sociais. Segundo o professor Décio Torres C uz “a nossa era 

caracteriza-se pela imagem e, como tal, a arte vai refletir essa característica, não somente a 

incluindo em sua temática como também a incorporando em sua própria estrutura” (CRUZ, 

2013, p.72). 

Para tentar contextualizar a contemporaneidade será preciso partir do conceito de 

espetáculo debordiano, caminhando até o bios midiatizado e a tecnocultura de Sodré para 

pensar que, longe de provocar somente a cegueira e o devaneio, como pretendia demonstrar 

Debord, os meios midiáticos podem ser uma nova forma de ver, ao pensar que o ve  “se 

transforma em um paradigma conceitual dos vínculos entre democracia e comunicação, entre 

cidadania e mídias” (BARBERO, 2001, p.88). 

Ao mergulhar na análise do material produzido por alunos em oficinas de audiovisual 

dos projetos pesquisados, torna-se necessário abandonar os conceitos prévios sobre os usos e 

possibilidades de mídia. É fundamental deixar que os que são costumeiramente apenas objetos 

de análise (ou seja, os alunos das escolas em suas interações e experiências), falem através de 

depoimentos, narrativas fílmicas e intervenções, sobre suas experiências com a imagem no 

cotidiano, em que as luzes da mídia permeiam grande parte das relações, para o bem e para o 

mal. 

Como forma de compreender o cenário, inicialmente dialoga-se com Debord, onde se 

localiza a compreensão de que o espetáculo seria a mercadoria em estágio tão avançado de 

acumulação que se tornou imagem. Assim, espetacular é o tempo em que a mercadoria chega 

à  cupaçã  t tal da vida s cial  “Tud  iss  é pe  eitamente visível c m  elação à mercadoria, 

p is nada mais se vê senã  ela:   mund  visível é   seu mund ” (DEBORD, 1997, p 30)  O 

sujeito então se torna consumidor de ilusões - tal e qual Morin preconizara no cinema- que 

formatam seu modo de pensar, sentir e as necessidades que vão gerar novas imagens-

mercadoria, constituindo um novo real e práticas sociais que possam garantir a permanência 

do espetáculo. 

Ao seu modo, também Todd Gitlin alerta para a época atual como do predomínio da 

t   ente de imagens que se t  n u “n ss  luga   amilia ” ( ITLIN, 2003, p 1 )  Nessa lógica 

o ato de viver se tornou vivência com as mídias, cuj  mai   mé it  é   de se em “ casiões 
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para experiências que são em si os principais produtos, as principais transações, os principais 

e eit s das mídias” ( ITLIN, 2003, p.20). Contudo Gitlin não identifica uma possibilidade da 

experiência com as mídias favorecer a conscientização ou beneficiar o sujeito. Ao contrário. 

A única saída para o autor, para poder compreender a saturação midiática é postar-se em 

distanciamento, tal e qual o personagem Zaratustra de Nietzsche(1977), como única forma de 

conseguir compreender o fenômeno midiático e a torrente de imagens cotidiana. 

Indo adiante, Sodré compreende que a imagem não se torna um afastamento da vida, 

mas a própria forma de vida constituída pelo bios midiático e que abarca uma vivência cujo 

cerne se situa nos fluxos midiatizados, valores e práticas. Também está no atual modelo de 

vida um espaço de visibilidade que garante ao sujeito, além da legitimidade da própria 

existência, a conexão com os demais sujeitos e sua própria cidadania, exercida na medida em 

que se pode existir através da imagem na mídia. Sob a presente ótica, não se identifica um 

modo novo na construção de imagens pelo homem, uma vez que tal construção já existe como 

processo necessário para que se possa produzir conhecimento e, consequentemente, cultura. A 

apreensão da realidade sempre se deu por meio de imagens, que Walter Benjamin, recorrendo 

a Nietzsche, chamara fantasmas (BENJAMIN, 2012). Ocorre que, se o real é atravessado por 

imagens, os valores atuais são a própria imagem, sua difusão e representatividade, 

constituindo o ato de ver e ser visto a própria afirmação da humanidade. Tornar visível é 

assim “retórica e objetivo final das estruturas sociais” (SODRÉ, 2010, p.61). 

S d é pa ece se ap  xima  de Deb  d quand  entende que “existi , a  mesm  temp  

em que aproxima, pode trazer uma distorção do real
42
”  Entretanto, Sodré vê soluções que 

Debord parece não identificar, através da experiência, a héxis, anteriormente citada. Na 

simbolização através da vivência é possível romper a alienação e trazer ao sujeito a 

consciência de si, do outro e do mundo. A imagem produzida não é somente o espetáculo, 

pode ser a própria narrativa do sujeito, a forma específica com a qual este pode se relacionar 

com o mundo e se reconhecer. Há, todavia, que se problematizar de que maneira o olhar pode 

se transformar na atualidade e qual seria o papel da educação como prática formativa, para 

aproximar-se desse sujeito imerso em imagens. 

Dialogando com Sodré sobre a transformação nas formas de ver e de viver, na obra 

Exercícios do Ver, Martín-Barbero tem o objetivo de analisar o audiovisual como mediação 
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tecnológica e cultural. Entende que o novo regime de visualidade da sociedade de hoje atua 

como agente de mudança na forma de construir e transmitir conhecimento. Logo, a técnica 

per se está recolocando o "lugar da imagem na p ática c tidiana” (BARBERO, 2001, p.12). 

Por conseguinte, a palavra é substituída pela imagem e se torna lugar de batalhas culturais que 

desordenam os laços sociais através dos fluxos audiovisuais. Segundo Barbero, não se lê nem 

se escreve como antes porque não é possível ver nem se expressar como antes. 

A cultura é mais uma forma de ver do que uma imagem em si, negada em sua forma 

popular pela elite, que reconhece a existência do povo na política, mas não na cultura. Logo, 

na construção de narrativas culturais, a televisão/audiovisual é o elemento primordial que 

molda e deforma o "cotidiano e os gostos populares e uma das mediações históricas mais 

expressivas
43

", sendo objeto necessário de investigação. 

Barbero observa a transformação na linha de cultura ocorrida na sociedade atual, seja 

pela aceleração temporal e espacial, seja pelas coexistências de diferença nas formas de ser da 

modernidade. De fato, o autor compreende estas distinções como um descentramento 

permeado pela fascinação tecnológica, ambiguidade política e apoiado pela racionalidade 

técnica. Todos os elementos têm a imagem como foco central, local de onde é possível 

compreender novos valores sendo pouco a pouco assimilados pelos sujeitos, num processo 

que Barbero considera ainda lento. Assim sendo, a história nacional e suas representações 

culturais são fragmentadas em imagens e experiências audiovisuais que "opõem-se 

radicalmente à ideia ilustrada de cultura" (idem, ibidem, p.34). O autor localiza nas mídias 

visuais como o cinema e particularmente, a televisão as metáforas que permitem visualizar as 

transformações espaço-temporais e culturais ocorridas no cenário social da atualidade. 

Em consequência, se a televisão é uma forma de visualizar as metamorfoses que a 

cultura sofreu nos tempos atuais, particularmente na América Latina, Martín-Barbero 

localiza-a c m  dep sitá ia de uma “desmedida capacidade de representação
44
”, uma vez que 

a imprensa é de modo geral - ainda que espaço da opinião pública decisiva - inacessível à 

maioria da população. Diante desse quadro, há uma intensa solicitação social e cultural 

advinda dos sujeitos em relação à mídia televisiva, que vai, em seus simulacros, gerar a 

imagem da modernidade na América Latina e proporcionar hibridações entre o culto, o 

popular e o massivo. 
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Por esse viés, a cultura latino-americana está sendo aos poucos atravessada pela 

modernidade, apoiada na experiência audiovisual, sem deixar sua característica fundamental 

de oralidade. Ao contrário, há, segundo Martín-Barbero, uma hibridação de narrativas 

populares e audiovisuais através das experimentações com mídias como o cinema, o rádio e a 

televisão, gerando abertura a formas culturais muito heterogêneas, que vão acompanhar novas 

condições de vida urbana. Segundo Barbero, na nova cidade comunicacional exige-se "a 

reinvenção de laços sociais e culturais e são as redes audiovisuais que instauram, a partir de 

sua própria lógica, as novas figu as d s inte câmbi s u ban s” (BARBERO, 2001, p.52). 

Na transformação da cultura, Barbero localiza uma sucessiva modificação nos modos 

de ver e de ler (que o autor reconhece com as mais profundas mutações que podem ocorrer em 

uma sociedade) bem como a interferência da televisão na forma como os pais controlam a 

exposição dos filhos às imagens do mundo. Não só na família como na escola, as mídias 

atravessam a produção de conhecimento e se chocam com o saber letrado que ainda é 

legitimado pela escola e pelos professores. A escola encarna um regime de saber pautado no 

texto impresso, apegado ao livro e desconhecendo a cultura da imagem.  Fica então relegado 

ao audiovisual, na educação formal, o mero artifício de ilustrar o visto por meio de legenda, 

consolidando um modo de exercício do poder. 

 Parece, entretanto, que o sistema educativo já faz uso de um sistema comunicativo, 

seja em suas tarefas pedagógicas ou na própria produção e reprodução de valores que a 

sociedade imputa aos seus alunos. Entretanto, ao separar o cotidiano midiatizado dos alunos 

de sua realidade interna pedagógica, a escola arrisca-se a não participar dos processos de 

mudança que a sociedade vive e a não "interatuar com as novas formas de participação cidadã 

que o novo entorno institucional abre hoje à educação
45
”  

Barbero localiza as mídias, assim como Sodré, como o lócus tanto da possibilidade de 

democratização das comunicações como do contraste cultural, considerando-as importantes 

atores sociais, cuja responsabilidade na formação de culturas e na interface com o Estado tem 

crescido de forma expressiva nos últimos anos, posto que sensibilizam a sociedade em relação 

às intervenções estatais em certas situações e chegam até mesmo a serem fatores 

determinantes da governabilidade. Sendo permeadas pela lógica empresarial intercedem nas 

relações entre sujeitos e Estado mais rapidamente que os partidos e demais instituições 

políticas. 
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Atravessado pelas mídias, o espaço público, ou a ágora, de local da comunicação, 

(onde o cidadão tem o direito de dirigir-se a outros) torna-se o lugar do exercício do poder 

através da visibilidade. Portanto, as mídias atuam em busca da "consolidação de um nós 

político" (BARBERO, 2001, p.87), considerando o ver e o ser visto como o paradigma da 

democracia atual e o político como intrinsecamente relacionado com a televisão. Nesse viés o 

audiovisual (compreende-se também aqui a televisão e o cinema) consolida uma hegemonia 

organizada pelas indústrias culturais como um todo que, ao mesmo tempo em que atuam na 

“supe açã  de ba  ei as e diss luçã  de    ntei as [   ], j gam n  te  en  est atégic  das 

imagens que de si mesmos fazem os povos e com as que se fazem reconhecer pelos demais 

povos
46
”  

Ao compreender a imagem como o lócus da produção de saberes, representação social 

e mediação com o Estado na atualidade, Barbero vai tentar identificar formas narrativas da 

TV latina, como formas de expressão cultural que hibridizam o culto, o popular e o massivo. 

Nessa última modalidade, o autor compreende a massificação de narrativas e a necessidade de 

representação dos sujeitos urbanos nas cidades latinas, que vão produzindo formas culturais e 

narrativas nos meios massivos, até consolidarem-se, de gêneros criativos, para gêneros de 

produção. Nesses meios encontram-se as matrizes culturais latinas, indo continuamente do 

popular ao massivo, sem esquecer o contato com a cultura erudita, com a qual agregam valor 

a seus produtos. Tornam-se então mais do que meio de entretenimento, mas agentes 

consolidadores de novas formas de ver e ser na atualidade. 

Em consequência, para observar a cultura da imagem nos projetos de audiovisual dos 

alunos no CPT é preciso compreender suas interações e representações a partir do bios 

midiatizado do qual fazem parte e que atravessa seu cotidiano, chegando até os processos 

cognitivos dentro e fora da instituição escolar. Mais do que isso, é preciso compreender a 

própria ideia de juventude e suas formas e intenção com a realidade na época contemporânea 

e as produções fílmicas realizadas como documentos da vida desses jovens, conforme observa 

Ribei  : “qualque   ilme é um d cument  da vida c ntemp  ânea” (2007, p 19)  

Para tal fim serão levadas em consideração as pesquisas exploratórias realizadas 

previamente no projeto Inventar com a Diferença, os filmes vistos pelo projeto Cinema e 

Educação (CINEDUC) e a primeira visita realizada em uma escola do projeto CPT, foco 
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central da dissertação, material coletado nas fases preliminares da presente pesquisa. Embora 

o processo metodológico vá ser detalhado no Capítulo de Metodologia (Capítulo 5), torna-se 

fundamental justificar que, para pensar o Capítulo da cultura da imagem, todas as 

experimentações e vivências realizadas durante a pesquisa foram fundamentais, com o 

objetivo de comparar diferentes modos culturais dos jovens inseridos numa sociedade 

extremamente midiatizada, como querem Sodré e Gitlin, mas que não parecem ser meros 

espectadores diante do espetáculo cotidiano. Além disso, houve uma razão prática: o atraso na 

autorização de entrada nas escolas estaduais
47

, o que impossibilitou que fosse feita a pesquisa 

de campo antes da produção da parte teórica da dissertação. Uma vez que a intenção era fazer 

dialogarem conceitos e experiências vividas nas escolas, fez-se a opção por agregar todas as 

experiências práticas realizadas durante as primeiras fases de pesquisa. Em síntese, para tentar 

delinear de forma mais precisa a relação entre jovens e cultura da imagem, respeitou-se a 

opção pela sociologia maffesoliana, ou compreensiva, não afastando o olhar/sentir do 

pesquisador em relação ao objeto pesquisado. Em vez disso, mergulhou-se em suas nuances 

para que a experimentação permitisse apreender sua lógica interna. 

 

 

2.3 Imagem e juventude na contemporaneidade 

 

          Que é a juventude? Esta seria a primeira pergunta a fazer, para início de conversa. 

Segund    s ciól g  Albe t  Melucci, se  j vem é “uma de iniçã  cultu al” (MELUCCI, 

2004 apud MARTINS, 2014, p.212). Já para a autora Ana Lucia Enne, juventude é por 

de iniçã  “um c nceit  p lissêmic ” (ENNE, 2014, p.131). Representação moderna, pensar o 

jovem como um sujeito social não pode se limitar apenas a defini-lo como forma 

monocultural, geralmente associada a elementos de rebeldia e inconformidade, de cujo viés a 

publicidade e a política muito se utilizam em seus discursos, que, por vezes, mesclam-se 

intrinsecamente. Assim, na contemporaneidade, onde o local e o global são atravessados pelos 

mesmos fluxos midiáticos, como compreender o sujeito cuja faixa etária pode ser localizada a 
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partir da adolescência e cujo marco final vai depender de fatores econômicos e culturais dos 

mais diversos? Mais d  que iss   Em send    estil  de vida j vem “   temente imb icad  c m 

 s sistemas de mídia” (ENNE, 2014, p 134), se ia imp ssível  ala  s b e imagem e meios de 

comunicação sem localizar os atravessamentos que os fluxos de informação podem ter na vida 

juvenil e a importância das representações midiáticas na construção das práticas sociais com 

as quais os jovens são confrontados, seja na escola, seja na vida cotidiana. 

  Como forma de localização, convém registrar que a faixa etária dos projetos 

observados durante a pesquisa (seja na fase exploratória, seja na pesquisa de campo efetiva, 

bem como dos filmes analisados) gira em torno dos 15 aos 18 anos, com predominância dos 

alunos do ensino médio, devido às características específicas das escolas estaduais no Estado 

do Rio de Janeiro. Conforme pôde ser percebido nas primeiras entrevistas e visitas, muitos 

dos alunos envolvidos nas atividades das oficinas pertencem ao ensino médio
48

. 

Compreendendo a juventude como condição social, como afirma Peregrino (2014), há que se 

problematizar a relação dos jovens não só com a mídia, mas também com a escola, partindo-

se da premissa de que muitos serão confrontados brevemente com duas instituições basilares 

que a sociedade atual associa a sua idade: o mercado de trabalho e a formação superior, não 

necessariamente nessa mesma ordem. 

         Portanto, se as mídias fazem parte do cotidiano dos alunos e a imagem é uma forma de 

representação conhecida, torna-se necessário pensar se nas narrativas juvenis há espaço para 

que possam representar a si mesmos ou somente reproduzir formatos já prontos, que são 

cotidianamente apresentados pelos veículos de comunicação? De que forma as mensagens 

midiáticas dão conta de fazer com que os jovens se reconheçam, se há uma lógica de 

produção quase sempre voltada para o padronizado? Nesse sentido proporcionar que os 

alunos possam contar suas próprias histórias é uma forma de auxiliá-los a adquirir 

mecanismos de autorrepresentação, como observa Canevacci. Nessa dimensão, contar 

histórias, fazer escolhas estéticas e narrativas poderia ser uma forma de treinar olhos e mentes 

dos alunos para que possam enxergar a si mesmos e ao outro. 

Logo no início da pesquisa foi feita uma análise pormenorizada dos filmes do 

CINEDUC, quando ainda se achava possível acompanhar todos os projetos de audiovisual e 

escolas no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, cerca de 42 filmes realizados em oficinas 

mediadas pela ONG ou de forma independente foram analisados, como condição inicial de 
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tentar compreender a relação entre jovens alunos de escolas públicas e as imagens 

representadas nos filmes que realizaram. Na maioria destes vídeos, o formato jornalístico foi o 

cerne da narrativa apresentada pelos meninos. Em muitos havia uma bancada, um microfone e 

um entrevistador (quase sempre um aluno), que fazia perguntas a adultos ou outros alunos, 

sobre assuntos considerados relevantes como ecologia, relações humanas, preconceito e 

ficção. Em 10 obras, os temas giraram em torno de biodiversidade, respeito à fauna e à flora, 

drogas, reciclagem de lixo, cidadania e exclusão social. Essa temática pode sugerir a 

orientação de professores ou monitores, mas, segundo o making of dos filmes, foi feita de 

acordo com sugestões dos próprios alunos, o que pode reforçar a ideia formativa da 

experiência. 

Uma primeira análise sugeriu nos filmes visualizados certa ausência de criatividade 

nos moldes escolhidos e uma grande falta de autonomia na escolha dos temas, o que talvez 

sugerisse uma carência de referências estéticas ou um uso meramente instrumental do cinema, 

o que gerou um grande desânimo sobre os rumos do projeto e a concepção do cinema como 

meio transformador. Foi então que se ampliou o leque dos projetos a serem analisados e se 

chegou ao projeto Inventar com a Diferença, da UFF e o projeto Cinema para Todos, estadual. 

Torna-se fundamental falar deste percurso pela transformação que ocorreu no olhar para o 

cinema e a educação e da necessidade de mudar a metodologia e ir até as escolas e vivenciar 

(ou, no mínimo tentar resgatar) a vivência dos alunos com a produção de narrativas 

imagéticas sem ter o produto final como mediação e objeto. 

Reforçando mais uma vez que a fase de pesquisa de campo será detalhada no Capítulo 

metodológico, será tangenciada aqui a experiência com o projeto Inventar com a Diferença
49

 

como forma de efetuar uma comparação entre a pesquisa realizada somente com os filmes e a 

pesquisa de campo em presença dos alunos interfaceando e acompanhando sua relação com a 

câmera e com a própria cultura da imagem. Dessa forma, busca-se também justificar a opção 

pela metodologia utilizada. 

As oficinas programadas pelo IVD
50

 foram acompanhadas nas escolas Estaduais Sítio 

Vale do Ipê (Pendotiba) e Colégio Estadual Padre Manoel da Nóbrega com uma turma de oito 
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alunos de idade de média de 16 à 18 anos
51

, vinda da turma de formação de professores do 

curso Normal. Na primeira aula, foram exibidos filmes para que fossem feitas análises de 

imagens, bem como a identificação de elementos estéticos e conceitos como profundidade de 

campo, etc. Em uma sala de vídeo, os alunos se alternavam para olhar as fotografias e tentar 

debater o que são direitos humanos. A professora, cuja formação era em Matemática, tentava 

fazê-los compreender que, assim como os direitos humanos incluem múltiplos olhares para a 

diversidade, também o cinema podia permitir pensar sobre diferentes pontos de vista. Apesar 

das várias tentativas da professora, a discussão não avançou além da qualidade da imagem e 

do enquadramento. Já na segunda aula, os alunos tinham como tarefa criar molduras e 

fotografar ao redor da escola através das molduras.  

Parece haver uma conformidade com o autor Alain Bergala(2008), que defende a ideia 

de que não é produtivo controlar os processos criativos na produção fílmica em escolas, mas 

que é preciso primeiro sensibilizar os alunos para a estética do cinema, para que depois sejam 

fornecidas as estratégias e técnicas de produção. O que de mais importante pode ser retirado 

do contato com o ato de criação através do cinema é a experiência. Nesse contexto, pensar a 

relação com o cinema no ambiente escolar sugere pensar o ato de experimentar o encontro do 

aluno com si mesmo, com o outro e com sua realidade, que ele enquadrará a partir do recorte 

(moldura) que escolher. 

Há, entretanto, uma discordância em relação aos alunos sobre o que será importante 

fotografar. Para as meninas, o que elas consideram belo deve ser enquadrado. Já o menino 

escolhe imagens que possam passar uma mensagem, algo que ele considera importante. No 

caso, foi uma ilustração sobre educação no trânsito. Somente no terceiro encontro, quando da 

presença do mediador, foi realizada a primeira intervenção com a câmera. Antes os alunos 

assistem a um trecho de filmes dos irmãos Lumière. O menino questiona a necessidade de 

filmar a saída de uma fábrica, ao que uma das moças diz que “a câme a pe mite ve    que 

antes não era visível
52
”. Como segunda tarefa, os alunos saem para a rua para captar seu 

minuto de mundo, que Bergala chama minuto-Lumière:  

 

Quando alguém segura uma câmera e se confronta ao real por um minuto, 

num quadro fixo [...]. Rodar um plano é colocar-se no coração do ato 
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cinematográfico, descobrir que toda potência do cinema está no ato bruto de 

capta  um minut  d  mund ” (BER ALA, 2008, p 210)  

 

Enquanto uma das alunas tenta captar o movimento dos carros, a outra opta pelo 

inesperado, posicionando a câmera deliberadamente para o meio da rua. Há uma situação 

interessante. Ao avistarem a câmera, muitos alunos não envolvidos com o projeto pedem pra 

se    t g a ad s   a ece have  um evidente  etiche c m   técnic , c m a “máquina de fazer 

ve  e se  vist ” o que pode, por um lado, facilitar a experimentação fílmica. Contudo, por 

outro lado pode reforçar o viés do devaneio, do espetáculo nada transformador. Dos alunos 

que realizaram a prática, seis ao total, somente uma das alunas parece ir além do pedido. Com 

segurança, pede às outras meninas que sirvam como atrizes, dirigindo-as na marcação e 

cenário desejado (a praça defronte a escola), por achar que a simples captura do movimento 

não se configura como cinema. Todos os alunos declararam ter gostado da prática com a 

câmera. Por fim, na última oficina realizada, os alunos saíram a campo para conseguir captar 

o ponto de vista, a câmera subjetiva, ou seja, o olhar do personagem acerca de determinada 

ação. Anteriormente, em um encontro onde não pude comparecer, foram exibidos exemplos 

de “câme as subjetivas”  Além de ap ende  a técnica, a p ática   i imp  tante porque pareceu 

aproximar os alunos da comunidade, trazendo-lhes novos olhares sobre o mundo. Após a 

atividade, uma das meninas, emp lgada, decla a a que “ad  a ia t abalha  c m iss ”  

Transparece depois do acompanhamento, tanto da formação quanto das oficinas a 

simplicidade dos planos e das escolhas estéticas, tanto neste caso como em comparação com 

os filmes do CINEDUC. Tal fenômeno possivelmente ocorre por falta de familiaridade com a 

criatividade e com a técnica, porque não parece haver produção de conteúdo, mas reprodução 

de conteúdo. 

 No que concerne aos professores, uma vez que tiveram uma formação prévia, 

parecem concordar quase todos com o fato de que o cinema é um excelente recurso para ser 

utilizado em sala. Muitos, porém, nas falas captadas na formação, compreendem o cinema não 

como queria Bergala, como forma de arte, mas como linguagem, recurso técnico a ser 

utilizado, o que pode empobrecer a experiência, no sentido de que não visa sensibilizar o 

aluno, mas tão somente entretê-lo ou estimulá-lo para o conteúdo pedagógico formal. O que 

parece emergir, todavia, é que ainda que com limitações, a vivência coletiva entre a câmera e 

o mundo afeta os alunos, sensibilizando-os para a arte e para o mundo. Mais do que uma 

produção artística, as oficinas parecem ser uma vivência coletiva e o exercício de um olhar 



63 

 

sobre o mundo, olhar que vem permeado de representações midiatizadas desses alunos. Ao 

pedir para que os jovens escolhessem um recorte de mundo, sem interferir em temas ou 

justificativas, quase todos optaram pelo que é belo, como se a imagem fosse apenas uma 

forma de representar o que preferem ver. Apenas o menino compreendeu a imagem com 

mensagem a ser passada. Todos os alunos, entretanto, foram tocados pela experiência, em 

maior ou menor grau. Ao que parece, a incidência de narrativas midiatizadas se dá de forma 

mais frequente quando há a intervenção do professor ou quando se transmite a tarefa de filmar 

com a responsabilidade de representação do real. Ao deixar os alunos livres, apenas sugerindo 

formas, as escolhas parecem ampliar um pouco o leque de possibilidades visuais, embora seja 

necessário fornecer-lhes referências estéticas com que possam enriquecer sua imaginação e 

criar de forma mais autônoma.  

Já no Vale do Ipê, a turma de 14 crianças de 6 a 8 anos mostrou-se mais interessada 

em manipular a câmera do que qualquer outra coisa. No dia da visita, foi proposto pela 

professora um exercício de entrevistar uma ex-professora do colégio em sua casa, que ficava 

próxima ao local e não foi feita nenhuma combinação prévia. Os alunos sabiam somente que 

deviam perguntar à professora sobre objetos pessoais que tivessem alguma história para ela 

contar. Assim que adentramos a casa, os alunos começaram a fazer perguntas sobre o objeto. 

Dois dos alunos mais falantes escolhem o lugar onde a entrevistada vai falar. Puxam uma 

cadeira, posicionam-na próxima da piscina e pedem à professora que sente ali. Após 

receberem instruções de filmagem do mediador do projeto, um dos garotos acompanha as 

imagens na câmera, enquanto o outro se senta em frente à professora. O que se segue é 

espantoso: sem nenhum treinamento ou preparação, o aluno vai entabulando perguntas para a 

professora, respeitando seu tempo de resposta, encadeando os assuntos e criando um fio 

condutor para a entrevista, sem que nenhuma das perguntas tenha sido escrita previamente. 

Tal cena serve para reforçar não somente a ideia do bios midiatizado de Sodré ou uma 

sociedade em que as representações são advindas dos veículos de mídia, mas que as formas de 

ver e aprender, assim como obervara Barbero, parecem estar intrinsecamente relacionadas 

com os meios de comunicação.  

O que emerge, tanto nos filmes como nas oficinas é que a forma de expressão dos 

alunos está muito próxima da forma de representação midiatizada. A câmera aqui não é um 

objeto estranho, mas a indicação de um formato prévio apreendido no cotidiano dos alunos, 

com o qual interagem com naturalidade, buscando feitios de narrativas que sejam próximas ao 
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conhecido, geralmente em telejornais ou programas de entrevista. A única dúvida que 

aparece, no caso dos alunos do Vale do Ipê, é se o formato escolhido pode ser chamado jornal 

ou cinema, uma vez que identificam o cinema fora do modelo cotidiano visualizado na 

televisão. Aqui cabe uma proximidade com o pensamento de Barbero sobre o meio televisivo 

como um elemento mediador fundamental na constituição cultural da América Latina, 

particularmente no Brasil, pela familiaridade como a matriz de cultura oral constitui o país e 

pelo lugar social onde é possível ver e ver-se na atualidade. Ambos os formatos, cinema e TV, 

para os alunos, fazem uso de uma imagem familiar, cotidiana, com a qual estão acostumados. 

O que parece novo é a opção de criarem eles mesmos suas próprias narrativas. Ao serem 

demandados a criarem filmes, buscam em geral o conforto de formatos previamente 

conhecidos, deixando o componente criativo para a sugestão do professor. Este fator parece 

denotar que o uso das mídias na educação e particularmente o cinema fica restrito à 

instrumentalização de conteúdo pedagógico tradicional, como filmes que são passados nas 

salas ou como forma de entretenimento. 

Entretanto, é preciso pensar que as formas de produção de conhecimento encontram-se 

atualmente atravessadas pela mídia, formatando comportamentos e valores. Ora, se a imagem 

na escola sempre fora utilizada como um recurso de apreensão do real e estágio anterior à 

expressão escrita, o que sobressai nas oficinas e na visualização dos filmes, é que a sintaxe 

visual necessita dialogar com novas formas de pensar e interagir dos alunos. A imagem não 

existe em função do texto, mas o texto pode ser imagético ou pode-se ir além: a imagem pode 

ser uma forma autônoma de produção e cognitiva dos jovens. A autonomia talvez só venha 

com a sensibilização do olhar através da experiência coletiva, com a qual serão construídas 

pontes entre o sujeito que olha e o mundo que o olha de volta. É preciso pensar o conceito de 

midiatização como forma totalizante, para que os valores e representações não venham 

prontos para os alunos e a escola possa interferir no processo cognitivo fornecendo repertório 

estético com que os alunos possam familiarizar-se com a criação e a narrativa audiovisual e 

aprendam a expressarem-se livremente nessas linguagens. 

Um bom exemplo da interferência que pode suscitar a criatividade são os filmes 

gerados na escola Luis Peixoto, em Queimados, a partir da oficina do CPT. Foram feitos três 

filmes pelos alunos: Verdade Oculta(2013),15:15(2013) e Até que os ritmos nos 

separem(2013). O primeiro, Verdade oculta, exibe logo no início duas alunas criando um 

texto sobre as dificuldades de sua comunidade. A linguagem é a do jornalismo denunciativo, 
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que busca mostrar o depósito ilegal de lixo e a ausência de obras e saneamento básico no 

bairro. Há uma série de fotos que ilustram a narrativa de denúncia de irregularidades. O filme 

mescla cenas ensaiadas e improvisadas, juntando o filmado ao making of às cenas. É uma 

tentativa inovadora, uma vez que os alunos combinam o que fazer na frente das câmeras. Os 

alunos entrevistam moradores, sem muita preocupação com a estética, somente mostrar os 

problemas da população. Os depoimentos dos moradores ilustram as fotos, provavelmente 

tiradas pelos alunos. Na cena seguinte, três alunos representam moradores e o prefeito. O 

prefeito promete mais uma vez resolver os problemas, mas os alunos (população) dizem que 

não acreditam mais. Os alunos jogam barro no prefeito.  

 

Figura 1: fragmento do filme Verdade Oculta 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/cinemaparatodos. Acesso em 05/04/15 

 

Na sequência, o aluno que interpreta o prefeito demonstra desprezo pelas 

reivindicações, apenas dançando e cantando enquanto os alunos reclamam. Eles falam então 

de um show que vai acontecer, mas as reformas não saem. Os alunos simulam uma 

reportagem que cobre a inauguração de um hospital que ainda está em obra e com barro ainda 

na porta. Na cena seguinte, já no ambiente da escola, os alunos simulam um jornal na sala de 

informática e levam denúncias de promessas não cumpridas. No final os alunos mostram o 

"prefeito" dentro de um banheiro, amarrado, para que cumpra suas promessas. 

https://www.youtube.com/cinemaparatodos.%20Acesso%20em%2005/04/15
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O segundo filme, 15:15, chegou a receber mensão honrosa do CPT.O filme inicia com 

um plano fechado, onde uma aluna, Berenice (nome da personagem), é filmada de costas, no 

alto do prédio da escola. Há uma simulação de suicídio feita com uma montagem muito bem 

realizada em que um boneco é alternado com as imagens da menina simulando pular do 

prédio. Há uma alternância com planos em big close para representar a angústia da 

personagem. Há também uma fusão entre o olhar da menina e um plano geral do chão, com a 

câmera desfocada para representar o ponto de vista de Berenice do alto do prédio, antes de se 

jogar.  

Figura 2: fragmento do filme 15:15 

 

Fonte: https://www.youtube.com/cinemaparatodos. Acesso em 05/04/15 

 

Já na segunda cena, a opção feita é pelo formato reportagem com plano médio e uma 

entrevista entre dois alunos representando jornalista e aluno. Com um corte seco, parte-se para 

a terceira cena, em que um aluno pratica bullying
53

 com outras alunas, até que um deles, que 

xinga a a c lega, é atacad  p   Be enice, que se ia   “espí it ” da menina que se suicidou. 

C meça a c   e  uma lenda de que   “espí it  de Be enice” ass mb a a esc la e ataca  s 

colegas às 15:15h. Maria João, mais uma vítima de bullinyg, está então no mesmo lugar de 

onde Berenice se jogou. A aluna que representa Berenice vem falar com ela para não desistir, 

para não ligar para o bullying. Nesse filme há um uso mais refinado de efeitos visuais, bem 

                                                           
53

 Agressões intencionais feitas de forma repetitiva 

https://www.youtube.com/cinemaparatodos.%20Acesso%20em%2005/04/15
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como da montagem.O terceiro e último filme, Até que os ritmos nos separem, é mais uma 

obra feita com formato jornalístico, com alunos usando microfones e fazendo entrevistas.  

 

 

 

Figura 3:fragmento do filme Até que os ritmos nos separem 

 

Fonte: https://www.youtube.com/cinemaparatodos. Acesso em 05/04/15 

 

Eles usam o recurso para falar de uma festa e de casais de alunos que têm gostos 

distintos. As preferências são representadas pelas camisas que usam. Há o recurso de 

flashback entre a lembrança e o tempo atual. Na dita festa há muitos ritmos, pagode, forró e 

funk, mas não rock, o que causa reclamação de muitos alunos. Há uma confusão generalizada 

e cada um quer impor seu gosto. No final, os alunos fazem as pazes. Voltando para o tempo 

atual, os alunos reproduzem a mensagem de que é preciso respeitar o gosto alheio. 

Os três filmes usam recursos estéticos muito simples. Com a exceção de 15:15, a 

montagem é feita de modo transparente e todos parecem ser reproduções de programas 

jornalísticos. O bios midiatizado, onde valores e costumes são ditados pela mídia, impõe-se 

mais do que nunca como uma realidade, assim como nos filmes do CINEDUC ou as práticas 

do IVD. Dialogando com Maffesoli sobre a transfiguração do político, é possível pensar que o 

https://www.youtube.com/cinemaparatodos.%20Acesso%20em%2005/04/15
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recurso da imagem permeia toda a realidade cotidiana dos alunos ou, como diz Maffesoli, 

“tud  passa pela imagem” (MAFFESOLI, 200 , p 1 7), seja na apresentação de si e de seus 

pares, seja na forma de interagir com o entorno, posto que optam pelo formato midiático  para 

lançar olhares sobre o  mundo.Maffesoli vê no culto à imagem um interesse pelo outro. 

Tal ação se aproxima da ideia de Sodré sobre o bios midiático como a forma social 

predominante, seja para o devaneio e o afastamento do espaço público, seja para a potência de 

reconstrução de um canal através do qual o aluno possa se expressar. Dessa forma, pegar um 

microfone, olhar diretamente para a câmera, fazer perguntas a entrevistados, não parece ser 

uma forma somente estética de produzir, mas um modelo legitimado de expressão. Assim 

como Martín-Barbero observava que o audiovisual suscitava novos modos de ver, percebe-se 

em todas as práticas observadas até agora uma incidência de modos de pensar e expressar que 

vêm diretamente das mídias. Sendo assim, em uma cultura da imagem que prevalece em 

grande parte dos espaços do cotidiano desses jovens, criar a partir da imagem não é uma 

opção. Torna-se uma necessidade. Por esse viés, apreender formas estetizadas de contar uma 

história, como o caso de 15:15, não é somente meio de gerar filmes mais belos, mas 

sensibilizar o aluno para o mundo, convocando todos os seus sentidos. Assim, se for 

necessário pensar no filme como uma forma de contar a história que escolherem, é preciso 

considerar que suas produções dependerão em grande medida das propostas que forem 

realizadas pelos professores/realizadores. 

Entende-se que, se for dada total liberdade aos jovens para que filmem sua realidade 

sem que seja feita nenhuma intervenção ou sugerida nenhuma referência, há uma forte 

tendência a crer que reproduzirão formatos midiáticos, sem refletir esteticamente sobre a 

criação. Compreendendo nas ações a potência de socialidade, é necessário que, além de ser 

coletiva, a experiência fílmica estimule as inter-relações de alunos com o real, mas que 

possam fazer o caminho de volta buscando, através das propostas artísticas, componentes com 

os quais representarem seu universo interior e compreenderem o mundo na representação de 

seus amigos também. Por essa medida, é preciso traçar propostas estéticas, lançar desafios, ao 

que Fresquet, ao dialogar com Bergala, de ine c m  “contaminação da experiência sensível 

[   ] que   c nheciment  se t  na” (FRESQUET, 2013, p 2 )  

Pensar na construção de um olhar crítico a partir do cinema somente será possível se 

este olhar, acostumado a conviver com imagens, se tornar um olhar sensibilizado por 

propostas criativas, como é o caso de 15:15. É preciso dar asas à imaginação do aluno para 
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que possa ousar escrever de forma diferente do que vem sendo acostumado por todos os seus 

anos de escola durante o ensino formal. Cabe ressaltar no referencial teórico sobre a 

educação, salvaguardadas as diferenças de abordagem e objetos dos autores, uma 

convergência sobre o fato de que os jovens estariam sendo formados em distanciamento com 

a escola e que o letramento destes, vistas as transformações que ocorrem a partir das novas 

tecnologias de informação, ocorrem mais pelo entretenimento e pela imagem do que pelo 

código escrito do ensino formal. Em se tratando das relações e práticas sociais, objetivo de 

pesquisa, a partir de uma observação prévia de obras fílmicas realizadas pelos alunos e pela 

vivência nas oficinas, emerge um relacionar-se com o mundo para além da escola, permeado 

pelas tecnologias de informação. Há uma lacuna que o cinema/vídeo pode preencher, se sua 

prática não for somente complementar ao pedagógico, mas se tratar, como querem Fresquet e 

Bergala(2008), de uma nova forma de produção de conhecimento e relações. 

Mas seria esse o fim da educação tal qual a conhecemos, como mediadora das relações 

entre sujeitos e sociedade e o nascimento de uma nova forma de cognição, onde a cultura da 

imagem providenciaria, na sociedade comunicacional, todo o conhecimento necessário aos 

jovens alunos? Segundo Barbero, não. Para ele, “as pessoas podem assimilar os instrumentos 

tecnológicos e as imagens da modernização, porém só muito lenta e dolorosamente podem 

 ec mp   seu sistema de val  es, de n  mas éticas e vi tudes cívicas” (BARBERO, 

2001.p.32). Neste viés, nem só a estética ou a técnica seriam capazes de gerar o pensamento 

ético nos alunos. Também Sodré observa que "a pura dimensão estética não apresenta [...] 

respostas humanamente satisfatórias para questões dramáticas da comunicação global a 

exemplo de uma realidade dificilmente estilizável" (SODRÉ, 2010, p.209). Seria necessário 

associar à formação do sujeito formas de letramento e de expressão que reconhecessem o fato 

de que o olhar dos sujeitos inseridos num ethos midiatizado mudou. Mais do que isso. É 

preciso dar à imagem e à sensibilidade a prioridade narrativa, para além do entretenimento ou 

do apoio instrumental da educação, posto que através destes elementos os sujeitos se 

reconhecem e se relacionam todos os dias. Sem desconhecer a importância das instituições de 

educação formal, há a ressalva de que os formatos mais comuns da escola não bastam para 

educar um sujeito que hoje em dia está inserido num ethos midiatizado. E que portanto, 

mudou. No presente projeto sugere-se que a escola formal sobreviverá apenas se reconhecer a 

necessidade de adaptação às novas formas. 



70 

 

Contudo, estaria a escola preparada para arcar com essa profunda metamorfose 

estrutural ou seria substituída na tarefa de formatar a síntese social por outros dispositivos? 

Qual seria afinal a saída? 

 

2.4  Imagens e experiência: Seria uma saída para a escola?   

 

Ao analisarem a crise da educação e do dispositivo escolar na atualidade, os autores 

Muniz Sodré (2012), Paula Sibilia (2012), Jesus Martín-Barbero (2014) e Edgar Morin (2000) 

parecem convergir seus pensamentos em prol de sugerir soluções que tornem o processo 

formativo mais próximo da sociedade, igualitário e que possa consolidar a cidadania dos 

sujeitos inseridos na práxis educacional. Dessa forma, todos analisam o status atual da escola 

como uma consequência do contexto político-econômico, voltado à exacerbação da lógica do 

capital, o fortalecimento do processo globalizante, seja na política ou na cultura e a ascensão 

de novas subjetividades (SIBILIA, 2012) fragmentadas e transitórias, demandando novos 

modos de produzir conhecimento e olhares para o mundo. 

          A seu modo, na obra Sete Saberes necessários para a educação do futuro, o sociólogo 

francês Edgar Morin busca analisar a necessidade de transformação na forma de produzir 

conhecimento da sociedade atual e aponta para a educação como o meio através do qual será 

possível ensinar para a compreensão. Morin localiza o saber atual como compartimentado, 

afastado da condição humana, incapaz assim de refletir e agir sobre a totalidade do mundo. O 

autor afirma ser necessário compreender o ser humano em suas mais distintas nuances, sejam 

biológicas, físicas, culturais ou sociais. É preciso, afirma o autor, restaurar o que significa ser 

humano. 

Partindo da ideia de educação compreensiva, o sociólogo começa por analisar a 

incompreensão como a causa abrangente de muitos dos males da sociedade atual, que Morin 

conceitua sob o reinado da racionalização. O autor diferencia racionalidade de racionalização 

afirmando que a primeira é necessária e propositiva, elaborando teorias coerentes e 

verificando o caráter lógico da organização teórica. Já a segunda “c nstitui um sistema lógic  

perfeito, fundamentado na dedução ou na indução, mas fundamenta-se em bases mutiladas ou 

falsas e nega-se à c ntestaçã  de a gument s e à ve i icaçã  empí ica” (MORIN, 2003, p.21). 

Associa-se à racionalização a imposição de dogmas e paradigmas que pregam a 

incompreensão do outro, seja pela cultura, pela fé ou por qualquer membrana através da qual, 

mesmo obervando o outro, o ser humano não consegue se reconhecer como igual. Isso 
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decorre, para Morin, porque na busca da verdade, muitas vezes nos esquecemos das 

atividades da auto-reflexão com que alcançamos o direito de compreender o outro. L g , “a 

compreensão mútua entre os seres humanos, quer próxima, quer distanciada, é daqui para 

frente vital para que as relações humanas saiam de seu estado bárbaro de incompreensão
54
”  

Em um mundo cada vez mais plural, multifacetado, a educação se configura então 

cada vez mais afastada do ser em sua totalidade. Assiste-se "ao agravamento da ignorância do 

todo, enquanto avança o conhecimento das partes
55
”. Morin demarca a prevalência da era 

planetária como a época da violência e da destruição mútua entre seres humanos, onde a 

evolução leva à morte. Para remediar esse mal, será necessária a emergência da consciência 

que se firma na compreensão da diversidade e da responsabilidade por sobre o futuro do 

planeta, como formas fundamentais de minorar em alguma medida a crise que se veste "de 

ódios de raça, religião, ideologia e conduz sempre a guerras, massacres, torturas, ódios, 

desprezo
56
”  O autor propõe a ecologia da ação como forma de pensar os riscos de toda ação e 

a inter-relação entre as ações. Somente assim será possível educar para a compreensão, tanto 

subjetiva como objetivamente. A compreensão assim: 

 

[...] não pode ser quantificada. Educar para compreender a matemática ou 

uma disciplina determinada é uma coisa; educar para a compreensão humana 

é outra. Nela encontra-se a missão propriamente espiritual da educação: 

ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da 

solidariedade intelectual e moral da humanidade
57

 

 

 

  Morin reconhece que há muitos obstáculos à compreensão, como o ruído na 

comunicação (seja técnico ou semântico), ou os infinitos significados presentes em um 

conceito, além da ignorância sobre o outro e de sua estrutura mental. A "possessão por uma 

ideia, uma fé, que dá a convicção absoluta de sua verdade, aniquila qualquer possibilidade de 

compreensão de outra ideia, de outra fé, de out a pess a” (MORIN, 2003, p.99). Frente a essa 

proposição o cinema seria um meio de produzir identificação, fazendo-nos compreender o que 

nos soaria estranho de outra forma: “O cinema, ao favorecer o pleno uso de nossa 
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subjetividade pela projeção e identificação, faz-nos simpatizar e compreender os que nos 

seriam estranhos ou antipáticos em tempos normais
58
”. 

  Mais do que somente a compreensão, o autor reafirma a necessidade da tolerância, 

pela qual deve ser respeitado o que pode parecer ignóbil e consciência "das possessões 

humanas pelos mitos, ideologias, ideias ou deuses
59
”. Esse mesmo pensamento para uma 

educação compreensiva pautada na comunicação como estratégia torna-se visível nas 

observações de Muniz Sodré para a escola. Segundo o autor brasileiro, a reeducação só 

poderia ser reinventada se formasse indivíduos criativos, sensíveis e flexíveis fora da lógica 

dos mercados. Tanto Sodré quanto Morin apontam para a educação como o lugar possível da 

expansão do humano em prol de uma consciência ética do sujeito sobre sua vida, seu lugar no 

mundo e a compreensão da singularidade do outro. A educação reinventada seria em Sodré 

alg  “ adicalmente human  n  h  iz nte” (SODRÉ, 2012, p.12) capaz de atravessar a 

sociedade onde o capitalismo informacional-c gnitiv  é um “m del  avançad  d  p  cess  

de acumulação. A produção baseada na indústria mecânica perde o primado para a indústria 

centrada no capital-conhecimento
60
”, com o conflito das interpretações e a rejeição ao 

conhecimento hierarquizado. Por esse viés a escolarização, que Sodré não associa 

necessariamente à escola, deve fazer parte de um processo político de emancipação dos 

indivíduos, cujo foco dever girar nas experiências coletivas, comunitárias que visem gerar 

"reflexão, criatividade e sensibilização
61
”  

Por consequência, se os sujeitos se constituem de formas distintas da modernidade, 

como conseguir alcançá-l s, uma vez que, instalada s b "a égide da cultu a let ada” 

(SIBILIA, 2012, p.63) a escola ainda se mantém distanciada tanto quanto possível da cultura 

espetacularizada da imagem e da diversão? Sibilia aponta uma direção que passa pelo 

reconhecimento de que ler e escrever, práxis sob as quais a escola se firmou, são tarefas 

solitárias e silenciosas. Assim, sugere que a formação dos sujeitos deve passar pelo 

compartilhar de percepções mobilizadoras do sensível, tarefa que se atribuiu no presente 

trabalho ao cinema. Associada à ideia da construção de sensibilidades pelo cinema está a 

convicção de Barbero e Morin (e também a que direciona a presente pesquisa) sobre a 

necessidade de reeducar os sujeitos para a humanidade, constituindo novas formas de 
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aprendizagem que permitam identificar utopias comunais, construir pontes em direção ao 

outro. Essas pontes devem ser geradas pela estratégia comunicacional do cinema como 

ferramenta de criação de socialidades entre os alunos do CPT, educando-os para a 

importância do silêncio, de ouvir o outro e compreender a alteridade. 

Tanto Barbero quanto Sibilia apontam um caminho que passa por relatos e estéticas 

imagéticas, como formas que Barbero define como "aprender a transformar informação em 

c nheciment , ist  é, a deci  a  a multiplicidade de discu s s que a ticulam a imagem” 

(BARBERO, 2001, p.56) e geram novos modos de estar juntos. A imagem seria um modo de 

construir visualmente o social, cuja potência criativa poderia resgatar a comunicação entre o 

sujeito e a sociedade, sendo uma forma educativa dos sentidos (sem ruído semântico, 

portanto) "nos quais a consciência e, em última instância, a inteligência e o julgamento do 

indivídu  human  estã  basead s” (READ, 2001, p 8)  

Reconhecendo então a partir de Read a necessidade de fortalecer a produção de 

conhecimento e a práxis formativa de sujeitos para a sociedade como podendo ser gerada pela 

experiência estética, chega-se até a conceituação de Bergala sobre a hipótese-cinema para 

pensar a formação e a fruição fílmica como os lugares por excelência de consolidação da 

consciência estética e social dos jovens inseridos no projeto CPT. Logo, o cinema serve para 

sentir e pensar através da arte, mas o que pensar não deve estar presente no filme. A 

mensagem não existe, mas deve ser construída por cada um. Parece então que a prática 

fílmica pode ser a forma de construir o pensamento compreensivo sobre o qual falara Morin. 

Afinal, ao sensibilizar o sujeito, facilita-se a forma de este conseguir compreender o outro em 

sua singularidade, pelo expediente de confrontá-lo não só com uma diversidade de pontos de 

vista, mas com experiências diferentes do seu cotidiano, onde reside a força do cinema.  Tal 

   ça “se deve a   at  de que ele n s deu acess  a expe iências di e entes das n ssas” 

(BERGALA , 2008, p.93). 

Há também em Fresquet uma reafirmação da alternativa libertária do cinema posto que 

a autora compreende que o cinema "permite-nos 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" (FRESQUET, 2013, p.102). Por 

conseguinte, "alarga nosso conhecimento de mundo, do tempo e de nós mesmos
62
”  De modo 
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geral há uma convergência entre os autores para propor uma escola que se assemelha à 

educação compreensiva, reinventada e uma ponte para ideias e culturas divergentes que passa 

pela consciência das limitações humanas ante o poder do habitus e das estruturas sociais. Tais 

seriam as funções, não de um modelo educacional, mas de um modelo comunicacional, cujo 

cerne estaria calcado no aprendizado sensível, coletivo e compreensivo. 

Analisando em profundidade as ideias sobre cinema e educação na sociedade da 

imagem, tem-se que é dever do Estado buscar alternativas que possam aproximar alunos e 

educação, não somente na escola, no processo de construir cidadãos conscientes acerca de seu 

papel no cenário social a partir do qual possam construir seu lugar no mundo conforme suas 

aspirações. Coloca-se aqui o papel fundamental do governo e sua necessária compreensão da 

tarefa de formar efetivamente os jovens alunos que estão sob sua responsabilidade até os 18 

anos. Mais do que estratégias sensíveis, a vinculação social e a inclusão de todos em um 

mesmo sistema cognitivo, onde possam se expressar e compreender seus semelhantes deve ser 

entendido como parte de um projeto de país.  

Fundamental para qualquer Estado que se pretenda, mais do que democrático, 

igualitário, já não basta assegurar a existência dos meios formativos como a escola e as 

demais instituições de produção de conhecimento a todos os sujeitos em idade escolar. Não 

basta que a tecnologia ou a arte estejam presentes na escola pública. É preciso garantir que os 

meios sejam de acesso de todos, sempre. Assim, projetos como o CPT ou o IVD podem ser de 

fato transformadores, mas somente na medida em que vierem acompanhados por 

preocupações efetivas com segurança pública, empregabilidade, saúde e saneamento básico. 

Todos esses elementos compõem um cenário onde está inserido o jovem, sendo este a parte 

mais fraca de um sistema social por vezes desagregador e injusto. Ao longo das visitas 

realizadas ficou claro que as iniciativas cinematográficas não são suficientes, quando em um 

determinado bairro não existem as mais mínimas condições de cidadania. Este é o caso da 

Escola Estadual Luis Guimarães, em Queimados, onde a morte de um morador e o confronto 

entre traficantes e policiais impediu a continuidade das aulas e a visita para a presente 

pesquisa. Apesar de todos os recursos disponibilizados para os projetos de audiovisual, no dia 

08/10/2014, como em muitas outras ocasiões, os alunos de Queimados foram impedidos de 

exercer e consolidar sua cidadania, posto que o Estado não garantiu a segurança de ir e vir e 

acessar os meios com os quais poderiam em algum grau vislumbrar um futuro melhor. Apesar 

de todo o entusiasmo com a potência emancipatória do cinema, é preciso compreender que as 
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políticas do audiovisual devem estar inseridas em uma prática de inclusão social que não pode 

ser desvinculada de qualquer iniciativa dentro ou fora da escola. Sendo assim, não cabe 

somente às práticas educacionais, ou de saúde, ou mesmo de segurança pública, isoladamente 

se responsabilizarem pela cidadania dos sujeitos envolvidos em projetos como o CPT.  

Garantir-lhes direitos humanos será assim tarefa para possibilitar que os alunos e, 

principalmente, os membros da comunidade em que moram, como parentes e trabalhadores da 

escola, possam desfrutar do projeto sem restrições devidas a qualquer âmbito social. Por isso, 

quando se pensa em vinculação social através do conceito de Sodré é preciso compreender tal 

conexão não somente do sujeito com seus pares, mas de todas as instituições políticas na 

tarefa de garantir a possibilidade de comunicação dos cidadãos entre si e também com o 

Estado, como condição primária para o exercício pleno da cidadania. Assim, pensar no meio 

cinema como estratégia comunicacional emancipatória somente será possível se esta ideia for 

estruturada sob a perspectiva de criar e fortalecer laços sociais e direitos humanos. 
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CAPÍTULO 3: COMUNICAÇÃO, MEDIAÇÕES E COMUNIDADE 

 

Neste Capítulo serão analisadas as potencialidades de construir o laço social a partir da 

experiência sensível. Tomando como base os conceitos de comunidade de Raquel Paiva e da 

vinculação de Sodré, será observada a experiência com o audiovisual/cinema no CPT como 

uma forma de romper a midiatização dos costumes e, com a héxis educativa, fortalecer a ideia 

de pertencimento dos alunos em relação às suas comunidades. Dialogando com o conceito de 

“bios midiático” de Muniz Sodré há a intenção de refletir sobre o cinema como ambiência 

que, através de suas experiências no lócus da educação e da comunicação, tem a 

potencialidade de reconstruir o espaço do pensar político na cidade e o laço social na 

contemporaneidade fundamentado na experiência sensível.  

 

3.1 comunidade e laço social na perspectiva contemporânea        

 

 Ao tentar compreender as trocas simbólicas entre os sujeitos e as transformações pelas 

quais passam essas trocas na ascensão da sociedade contemporânea, utilizam-se os conceitos 

de Raquel Paiva sobre os laços sociais para pensar nas práticas do CPT em direção às 

comunidades onde se localizaram. Identificando a língua como o elo concreto que define um 

grupo e que confere estatuto de realidade a este grupo, a autora coaduna suas análises a Karl-

Otto Apel para compreender os âmbitos da ação humana, que são a família, a política 

internacional e os interesses vitais à humanidade. Assim, a autora localiza a civilização 

técnico-científica afastada da tradição moral do grupo, rompendo com a vida em comunidade, 

onde posse e prazer, bens e males são comuns e ligados ao território e à família. Na passagem 

da comunidade à sociedade o trabalho, que antes era ligado à herança familiar, torna-se fruto 

do gosto individual e o sentimento de pertencer dá lugar ao descomprometimento. Entretanto, 

a autora não enxerga um fim nas perspectivas comunitárias da atualidade, observando que o 

desenvolvimento da sociedade "pode permitir o nascimento do interesse comum de ordem 

m  al e mate ial ent e  s h mens (   ) a pa ti  da c munidade de inte esses” (PAIVA, 2003, 

p.100) firmada através das trocas simbólicas que suscitem a consciência do ser em grupo, a 

qual constitui a ordem social. 
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Paiva vai compreender as formas de união dos sujeitos, visualizando o 

estabelecimento de vínculos estruturantes como uma forma de gerar o pertencimento que 

constitui a comunidade. Logo, os vínculos seriam os fundadores da comunidade e, assim 

como a linguagem e a lei partem da apropriação do espaço/tempo pelo grupo, visões de 

mundo poderiam ser formuladas a partir da vontade destes sujeitos em comum. Na 

consolidação do conceito de comunidade, atuando em conjunto com o modelo societal, 

identifica-se na época atual a debilidade do poder público, o aumento do desemprego e o 

consumo atuando como estruturador no cenário social. Há o surgimento de instituições 

intermediárias, “organismos que propiciaram existência saudável entre as instituições 

p líticas e a s ciedade civil” ( AIVA, 2003, p 118), que se localizam entre as instituições 

políticas e a sociedade civil e que asseguram o bem comum dos indivíduos. Atuando nas 

comunidades, as instituições podem auxiliar a consolidação e o fortalecimento dos laços 

comunitários. Aqui podem ser inseridas instituições não governamentais, associações de 

moradores e demais grupamentos de formato cooperativista com a intenção de resgatar ou 

mesmo consolidar laços sociais. 

Um bom exemplo que se relaciona com o objeto estudado seriam as comunidades de 

aprendizagem, cujas características serão detalhadas a seguir. Dessa forma, reconhece-se o 

poder local como movimento democrático que está no centro de transformações que 

envolvem maior participação e desburocratização, confrontando-se com o ideal societário 

globalizado e seus princípios de hegemonia e exclusão. A todos os formatos de poder local 

estabelece-se uma potência capaz de valorizar e auxiliar áreas abandonadas pelo mercado e 

Estado.  

Ao analisar as particularidades dos meios de comunicação comunitária e sua ação na 

sociedade atual, aproxima-se o olhar para o CPT da preocupação com o comprometimento 

que Paiva enxerga nos veículos comunitários. Assim como a autora vê os meios como 

alternativa ao esvaziamento político em uma época de excesso informativo e ausência de 

sentido, também podem ser pensados os eventos do CPT nas escolas. Há em ambos os 

exemplos o foco na mobilização que suscite o exercício da cidadania de seus membros. 

Consubstancia-se a argumentação de Paiva com a ideia do processo de comunicação popular, 

que começa quando os grupos estabelecem seu próprio sistema de comunicação horizontal. É 

necessário, entretanto, estabelecer o lugar da técnica, que possibilita o surgimento de formas 

de comunicação que tenham uma potência de fato vinculativa. 
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Da mesma forma é preciso estabelecer o vínculo comunitário nas escolas a partir da 

abertura de seus muros à comunidade local e dos trabalhadores que lá atuam como modo de 

resgatar o viés de consolidação de cidadania para os sujeitos envolvidos no entorno escolar. A 

aposta que se faz para esse fortalecimento passa invariavelmente pela experiência sensível, 

afetiva, que aqui associa-se ao cinema. A própria Paiva observara: 

A conjugação cidadania, comunicação e comunidade impõe à compreensão 

do processo comunicativo uma atuação para além do seu formato midiático. 

[...] Juntas, [...] partem em busca da realização do seu caráter de destino: o 

da busca do bem comum (SOARES, 2012. p.7). 

 

A autora recorre a Gianni Vattimo para localizar a comunicação como uma 

comunidade afetiva, de partilhar de sensações, como a forma de originar o cum (o estar junto), 

element  que liga   sujeit  a sua c munidade  A a etividade se ia assim, “  que cada um de 

nós tem de mais p   und , de mais individual e de mais cambiante” (VATTIMO, 1971, p  39 

apud SOARES, 2013, p.251). Na combinação de afeto e comunidade, os autores aproximam-

se de uma proposta que vem dos quadros das pesquisas em educação e que se considera 

relevante relatar no estudo, para problematizar o projeto CPT, mas também para propor 

soluções e caminhos alternativos que tornem-no mais abrangente.É o caso do termo 

“c munidades de ap endizagem”, que sã : 

Uma proposta baseada na transformação do contexto educativo, realizada 

pelos (as) agentes educacionais da instituição escolar em conjunto com 

familiares e estudantes, visando à melhoria e à aceleração das aprendizagens 

de todos os conhecimentos escolares, com ênfase na leitura e na escrita, por 

parte de todas as pessoas envolvidas no processo educativo (MARIGO et 

al,2011,p.2) 

 

 

 Com origem nos países bascos em 1995, teve sua primeira experiência a partir de um 

projeto pedagógico criado na Universidade de São Carlos, no Núcleo de Investigação e Ação 

Educativa (NIASE
63

). O projeto funciona através das seguintes fases: Sensibilização, Tomada 

de decisão, Sonho, Seleção de prioridades e Momento do planejamento. Na primeira fase, são 

selecionadas as pessoas que querem participar do projeto, entre funcionários administrativos, 

professores, alunos e familiares. É feita uma reunião com o grupo, que até então parece estar 

na fase desvinculada da comunidade, posto que, segundo os autores estudados anteriormente, 

não há vínculo, dívida ou trabalho em comum, somente ocupam seus lugares sociais, sem 

                                                           
63

 http://www.niase.ufscar.br/comunidades-de-aprendizagem.Acesso em 04/11/2014 às 16:50h 

http://www.niase.ufscar.br/comunidades-de-aprendizagem.Acesso%20em%2004/11/2014
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envolvimento na tarefa do outro. Na reunião é apresentada a proposta do que é uma 

comunidade de aprendizagem e decidido se todos aceitarão sua implementação. Tal ato 

pressupõe um compromisso firmado entre todas as partes envolvidas. No passo seguinte, na 

“fase dos sonhos”, todos começam a pensar no tipo de escola (e/ou comunidade) que querem. 

 Na fase de consolidação, é organizada uma comissão para gerenciar o projeto, 

composta de professores alunos e familiares. O foco sempre está no diálogo e na 

interculturalidade e há uma preocupação constante com a formação dos familiares, 

professores e demais trabalhadores da escola. O cerne da proposta é que a educação seja um 

processo horizontal, interdisciplinar e com responsabilização tanto de alunos como pais e 

professores. A proposta das comunidades está em consonância com a ideia de Paiva sobre a 

comunidade não como um estado de retorno histórico a um processo de socialização, mas no 

que tange à “criação de novas estruturas sociais capazes de comportar a complexidade da 

contemporaneidade e de seus sujeitos, acorrentados a antigos e ineficazes dogmas e 

c nceit s” (PAIVA, 2013, p.8). Seriam as estruturas atravessadas pelo afeto e avançando para 

adiante da  b igaçã  d  “munus” comunitário, mas também d  “cum” que indica   esta  

junto? Também em comum aparentam estar os pressupostos de Paiva e Maffesoli no que 

tange a    que se ia   “cum” c ntemp  âne , “aquilo que nos coloca uns diante dos outros, 

uns em relação com os outros – é o que nos lança a experiência de estar junto. Portanto, ‘cum’ 

é aquilo que liga, que junta o múnus
64
”. 

 Enquant  a aut  a b asilei a analisa este c mum c m  “a p ssibilidade de vinculaçã  

em que o afeto, a simpatia, a igualdade de interesses e de partilha definam os c ntat s” 

(SOARES, 2012, p.71), Maffesoli observa na cena contemporânea o componente afetivo e 

empático inerente à experiência compartilhada. É possível então compreender a comunidade 

criada no cotidiano das escolas em um ambiente compartilhado (caso dos cineclubes) como o 

lugar da aprendizagem, mas também e invariavelmente do afeto. 

 Sem desconhecer o foco educacional do projeto, usa-se de suas premissas para 

compreender uma das mais sérias problematizações relativas tanto ao CPT quanto aos demais 

projetos. Em todas as experiências observadas até agora a comunidade em torno da escola não 

participa efetivamente do processo de produção de narrativas fílmicas e dos cineclubes. Há 

um relato apresentado pelos organizadores de que algumas sessões são abertas e o desejo 
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manifestado pela diretora adjunta do CIEP 396 Luís Peixoto de que mais sessões sejam 

abertas a funcionários e familiares. Reforça-se tal afirmação ao compreender que nenhuma 

ação pode ser de fato transformadora se não incluir todas as pessoas responsáveis pela 

formação destes jovens, sejam seus pais ou todas as pessoas com as quais convivem na 

escola. Além disso, devido à carência de salas de exibição e espaços culturais, a permanência 

da infraestrutura dos cineclubes apenas ao âmbito escolar, embora elogiosa, corre o risco de 

desperdiçar uma grande oportunidade de consolidar laços comunais pautados no afeto e na 

responsabilização de cada um pela melhoria de sua comunidade. Compreendendo a 

experiência cineclubista como uma célula onde a potência do “nós p lític ” p de de fato 

existir de forma efetiva, há que se pensar na aproximação dos membros das comunidades 

c m  nós de uma  ede s lidá ia  nde   “cum” a se  c mpa tilhad  é nã  apenas a expe iência 

sensível, mas a responsabilidade com a comunicação entre escola, comunidade e sociedade. 

Estabelece  víncul s se á entã  “instau a  um sistema capaz de ge a    sentiment  e   di eit  

 egid s pel   aze  pa te da c munidade” ( AIVA, 2003, p.107), consolidando a cidadania não 

apenas como um processo estanque restrito aos alunos, mas a todos envolvidos e permeados 

pelas redes de socialidade e participação política possíveis de transformar instituições e 

sujeitos na contemporaneidade e romper o filtro do bios midiatizado através do filtro cultural. 

 

3.2 Mediações e midiatização: meios, cultura e vinculações sociais 

 

Neste item os conceitos de mediação e midiatização serão aplicados como forma de 

compreender a relação entre o meio cinema como interface entre a sociedade e os alunos 

envolvidos no projeto CPT. Seria possível às práticas com o audiovisual romper o bios 

midiatizado e construir vinculações sociais dos alunos com suas comunidades? Há a 

possibilidade de criação de pertencimento, socialidade com as atividades do projeto? Para 

tentar compreender tal fenômeno, a primeira aproximação necessária será com o autor Martín-

Barbero. Em vez de recorrer a sua fórmula de pensar os novos exercícios do ver, como 

realizado no Capítulo anterior, será trazido à baila um conceito fundamental da comunicação, 

que Barbero construiu e que determinou novos olhares para as relações entre sujeitos e meios 

de comunicação. 

Assim, o autor inicia seu debate afirmando que o conceito de cultura hoje em dia 

(década de 1980) se alargou. Diferente da perspectiva anterior, de cultura conectada à ideia de 
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civilização e expressões de arte da ótica letrada, a cultura para Barbero é também a forma 

como as pessoas se relacionam, seus hábitos, memórias e expressões que vão determinar a 

recepção através dos meios. Barbero confronta sua visão com a teoria matemática da 

comunicação que confere papel fundamental ao produtor da informação, priorizando a análise 

apenas do percurso entre emissor e receptor. Neste meio, segundo o autor, reside a mediação. 

Concebe-se que, para além do conceito frankfurtiano de cultura erudita, também os hábitos e 

valores dos sujeitos estão em interação com os meios de comunicação, promovendo o que 

Stuart Hall (2003) tão bem analisara como leitura negociada. A relação dos processos de 

negociação de sentido estará na comunicação, quando há codificação e decodificação. O 

receptor precisa decodificar a mensagem e ele só decodifica quando percebe semelhanças nas 

suas práticas sociais. 

Tanto Hall quanto Barbero compreendem o filtro entre meio e sujeito. Entretanto, 

Barbero entende que há uma parcela de autonomia maior no sujeito e reforça a possibilidade 

do filtro tornar-se fundamental para compreender a forma como as pessoas recebem as 

mensagens midiáticas, principalmente em um contexto cultural latino (cujas características já 

foram abordadas anteriormente no Capítulo sobre cultura da imagem) marcadamente oral. 

Assim, se em países como os EUA os veículos de mídia têm papel preponderante, na América 

Latina ainda há outras formas de socialização, muito em parte porque o letramento, ou a 

cultura dos livros nesta região não foi total, mas preservou parte de sua oralidade, reforçada 

pelos meios de comunicação como a TV e, posteriormente, a internet. Os meios massivos não 

fogem do popular, usam-no. A televisão, particularmente, teria dois pilares fundamentais: se 

por um lado tem um viés de dominação, dispositivo de poder foucaultiano e imposição de 

agendas, por outro lado, dá à cultura popular um espaço único de manifestação. Barbero 

reconhece a importância da TV no que concerne à proposição de temas que vão gerar 

comunidades, debates e socialização em um espaço em que as demandas sociais diminuíram. 

Há um diálogo fundamental para compreender a relação entre comunicação e pessoas no 

contexto latino e o imaginário onde estão inseridos os participantes das práticas do CPT: 

compreender a cultura oral reforçada pela TV como mediação principal de público e meio, 

mas que é intrinsecamente composta por outros e diversos filtros culturais. 

Nesse viés, é preciso ressaltar que tais mediações vão ser pautadas pela reestruturação 

social que ocorre atualmente sob a égide dos movimentos globalizadores, impulsionados pelas 

novas tecnologias. Por globalização, o autor descreve que são várias, como movimentos de 
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conexão e de desconexão e que a dominante é a financeira, causadora de maiores divisões e 

diferenças sociais. Os espaços de representação social vão diminuindo e as instituições vão 

sendo fragmentadas. Por outro lado, as novas tecnologias vão trazer novas formas de 

percepção e sensibilidade que vão multiplicar as visões e olhares. Para Barbero, esse deve ser 

o propósito da mídia: fragmentar os olhares de diferentes pontos de vista e ser o contrário da 

verdade única do modernismo. Pensando nas oficinas de cinema, sugere-se que a potência de 

narrativas utilizando diferentes linguagens reforça a argumentação do autor. 

Barbero também busca reforçar que as novas tecnologias encontraram um espaço de 

expansão muito em parte devido à cultura da oralidade presente nesta região. Entretanto, as 

políticas culturais ainda ignoram os meios como a TV, o rádio e o computador como formas 

de pensar, usando-os apenas como instrumentos. Seria preciso então que se pensasse em 

indústrias culturais que se relacionassem, numa interação dos meios audiovisuais, 

reconhecendo este meio como uma nova forma de sensibilidade e de olhar. Há uma 

perceptível continuidade no pensamento de Barbero, tanto para pensar a mediação quanto 

para analisar os novos e diferentes modos de ver da atualidade. 

É possível compreender que há uma reconfiguração no lugar dos meios, que passam a 

ocupar "uma centralidade incontestável, mas resultam desproporcionados e paradoxais em 

países c m   s n ss s, c m necessidades básicas insatis eitas” (BARBERO, 2012, p.21) 

como saúde, educação, etc. Ora, se os meios são centrais, pensar na técnica como a mediação 

universal, para o antropólogo, é reduzir o cenário atual. Ainda que a técnica gere novos 

estatutos sociais é a comunicação, que vai atravessar tanto a cultura quanto a política. Logo, 

em contato com meios de produção, matrizes culturais e formas de recepção, a técnica 

engendrará novas ritualidades, “que carregam a experiência do ver sobre o ler
65
”.  

O que o autor salienta é o papel fundamental do simbólico nas formas sociais da 

atualidade, onde a técnica vai conduzir ao ordenamento mercadológico do mundo, mas é a 

comunicação que vai propor outros modos de ver e ser. Da mesma forma, a política também 

será atravessada pela comunicação, pela disputa simbólica e os fluxos que podem tanto 

globalizar quanto fragmentar o social. Trata-se, entretanto, de pensar que, assim como não é 

p ssível mais pensa  em mat izes cultu ais “estanque” ou meios de comunicação encerrados 

em sistemas emissor-receptor, não é possível também olhar para a política da mesma forma. 
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Compreende-se aqui que se o político transfigurou-se, muito em parte tal fenômeno ocorreu 

pela emergência do papel central da comunicação na estrutura social, fomentando novas 

formas culturais, mas também alterando a relação dos sujeitos com as matrizes culturais já 

existentes, como as culturas letradas e populares. Sendo assim, se há mutações culturais, há 

que se pensar na compatibilidade tanto dos meios quanto das instituições, particularmente 

neste caso a escola, neste cenário contemporâneo e na urgência de pensar políticas culturais 

que deem conta do fluxo não só informativo como comunicativo que permeia os sujeitos. 

Ampliando a um só tempo Hall e Barbero, Sodré vai analisar o conceito de mediação 

como insuficiente para compreender a relação entre comunicação e sujeitos na atualidade. 

Para o autor brasileiro, os meios midiáticos não recebem a interferências dos filtros culturais 

dos sujeitos, porque são eles a própria cultura e os valores sociais, o bios midiático tão 

reforçado por Sodré. Analisando de forma mais detalhada, Sodré parece estar um passo além 

de Barbero e Hall quando compreende o bios midiatizado como o lugar dos valores e práticas 

sociais, uma realidade em si, mais do que apenas uma forma de mediação. Rompendo a 

vinculação, cabe aos meios a veiculação de valores e práticas sociais legitimados pelo 

pensamento dominante, esvaziados do sentido público, político. Todavia, se na proximidade 

com o conceito de vinculação de Sodré, tanto os valores hegemônicos quanto os contra-

hegemônicos podem vir da mídia como forma cultural e prática social, somente o aprendizado 

transformador vai trazer a consciência ao sujeito, vinculando-o à sua realidade. Não se trata 

de apresentar a experiência como um antídoto à midiatização, mas de observar práticas (no 

caso, o cinema) como potencializadoras de um pensamento que se reconhece como parte de 

um universo midiatizado que pode se expressar a partir deste e compreender sua gramática e 

figuras de linguagem. Da mesma forma como Read apontava para uma educação pela arte, a 

pesquisa no CPT aponta para a experiência sensível como emancipatória porque é coletiva, 

plena de sentido e propositora de pontes com as quais se pode interligar os alunos das escolas, 

como será visto a seguir. 

Em sendo a midiatização uma forma social (SODRÉ, 2010), compreende-se que, se 

não é possível desconhecer a mídia como uma realidade, é preciso mergulhar em sua sintaxe e 

fenômenos, fornecer ferramentas aos jovens alunos do CPT para que possam negociar os 

códigos midiáticos em prol de autonomia e consciência. Ocorre que, além de ser um meio de 

comunicação, o cinema nas escolas é antes de tudo uma forma cultural, a qual devem ter 

acesso não só os alunos, mas professores e funcionários da escola, assim como familiares e 



84 

 

moradores.Tal situação é apontada, uma vez que o acesso a meios de produção e fruição 

cultural faz parte de garantias e direitos fundamentais inerentes à consolidação da cidadania. 

Entretanto, não é a realidade de grande parte dos municípios brasileiros.Seria então a 

realidade dos jovens participantes do CPT? 

Torna-se necessário recorrer novamente aos primeiros relatos das visitas realizadas às 

escolas estaduais para compreender a realidade dos alunos e o alcance das práticas do CPT, 

assim como os diálogos entre midiatização e mediação. Durante a escrita deste Capítulo 

(meados de novembro), devido ao atraso na autorização da Secretaria Estadual de Educação, 

foi possível somente realizar duas visitas: ao CIEP 396 Luis Peixoto (localizado no município 

de Queimados) e ao CIEP 392 Mario de Andrade, (localizado no município de Santa Cruz). 

Reforçando que os resultados mais específicos da pesquisa de campo serão esmiuçados no 

Capítulo 5 de Metodologia, a breve experiência tornou-se um elemento norteador para as 

reflexões sobre a relação entre meios e sujeitos na instituição escolar. 

Em ambas as escolas foi realizada uma entrevista em profundidade com as vice-

diretoras e aplicados formulários para alunos e demais funcionários responsáveis pela 

organização de eventos relativos ao CPT. Na primeira escola, em Queimados, a diretora 

responsável relatou todas as experiências desde quando efetuou a inscrição da escola no 

projeto. Só para relembrar, o funcionamento do processo demanda um edital de inscrição com 

algumas cláusulas que devem ser preenchidas pela escola, entre elas o espaço físico que 

atenda às reuniões e a carência de eventos culturais na região. Logo que recebeu confirmação 

do CPT, a professora começou a mobilizar alunos e funcionários para reformar uma sala da 

escola, pintar paredes, comprar material de áudio e vídeo e inclusive criar uma logomarca 

para o cineclube. Tal mobilização parece ter sido bem sucedida, posto que todos os alunos e 

funcionários com que se teve contato indicam ter muita familiaridade com o projeto, que, 

inclusive, continua em funcionamento. Destacam-se os depoimentos de dois alunos do 

terceiro ano, participantes dos três filmes feitos na escola e membros ativos do cineclube. 

Prestes a passarem pelo ENEM, admitiram que em tempos de prova fica mais difícil realizar 

sessões, porém mesmo assim, no organizado caderno da professora há registros detalhados de 

12 sessões (algumas com mais de um filme exibido) de novembro de 2013 a agosto de 2014. 

Segundo relato da professora, o único problema que o cineclube trouxe à escola foi a grande 

procura dos alunos para participarem da equipe responsável pelo espaço e pela exibição. 

Tanto na fala dos alunos quanto da professora sobressai uma visível apropriação dos meios 
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em prol do pequeno grupo social da escola. A vivência nesta escola parece ter sido 

vinculativa, uma vez que os alunos, de modo enfático, declararam quererem voltar à escola no 

ano seguinte, apesar de se formarem em 2014, para continuar participando do cineclube. Há 

uma proposta da direção de que os alunos do terceiro ano ensinem aos do segundo ano as 

técnicas e práticas do cineclubismo, bem como as demais informações importantes para que 

consigam prosseguir ali. Até mesmo a logomarca, criada pela professora de artes, sugere uma 

vinculação ao território e aos alunos porque o nome escolhido, “Cineclube La anjei as”, 

refere-se tanto ao histórico do lugar, onde havia um laranjal, quanto à sugestão de uma aluna, 

cuja casa também abrigava laranjeiras.  

Para além da técnica ou do meio de comunicação, há indícios de potências 

vinculativas cuja extensão só poderá ser aprofundada de fato após a análise minuciosa de 

todos os questionários (no ato da escrita deste Capítulo ainda faltavam alguns formulários a 

serem entregues por parte da escola). Nas práticas do Cineclube Laranjeiras as ritualidades 

tornam-se apropriações dos alunos da técnica cineclubista com o objetivo de fruição estética, 

mas também de uma provável perspectiva comunal. Ao saírem de suas aulas e escolherem 

filmes para exibição e debate entre seus pares, os alunos da escola Luis Peixoto têm a 

possibilidade de aproximarem-se de seus amigos e de sua comunidade. As discussões sobre os 

filmes trazem no cerne, como já sabido, o arcabouço das experiências pessoais de todos os 

participantes, bem como valores e visões de mundo. A mediação através do cinema seria 

assim passível de construir práticas sociais que trouxessem aos alunos o que Morin define 

como uma educação compreensiva, que busca a instrumentalização dos meios técnicos, mas 

também o reconhecimento de si no fazer (techné). Além disso, acaba por provocar a 

efervescência de vínculos comunais entre os participantes, mesmo que ainda não tenha 

explorado todo seu potencial, uma vez que os moradores do local ainda não podem participar 

das sessões. 

Por outro lado, na escola de Santa Cruz a experimentação com o CPT configura-se, 

por razões diversas, rasa e insuficiente. Em primeiro lugar, não há espaço definido para 

oficinas, debates ou mesmo o cineclube, uma vez que a escola, ao contrário da Luis Peixoto, 

não foi contemplada com cineclubes, apenas oficinas de videointeratividade. Em pesquisa 

realizada na internet não foram localizados vídeos relativos ao projeto CPT, somente vídeos 

feitos pelos próprios alunos mostrando eventos da escola. Durante a entrevista com a vice-

diretora foi verificado o quase total desconhecimento dos funcionários e professores acerca do 
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projeto. Quando questionado, um dos professores se limitou a informar que se lembrava  

vagamente de ter recebido alguns ingressos para levar os alunos em alguma sessão de cinema, 

sobre a qual não se lembrava de mais detalhes. 

Além de tudo não há lugar para que os alunos possam criar um cineclube, ou oficinas 

de audiovisual, apesar da escola ter sido contemplada com a oficina de videointeratividade do 

CPT. Mesmo a diretora não conseguiu ser muito específica ao falar do projeto, apenas 

declarou que levou alguns alunos para ir ao cinema com ingressos disponibilizados pelo 

projeto. O que há na escola, segundo a diretora, é a sala contígua à biblioteca, onde 

professoras propõem alguns exercícios de audiovisual com os alunos.  

Comparando os dois casos e tendo o cuidado de insistir que informações mais 

detalhadas estarão presentes no Capítulo metodológico, compreende-se que os dois casos 

podem dialogar entre si para ilustrar apropriações, limitações e possibilidades do 

compartilhamento sensível. Para começar, a ideia de separar as escolas contempladas por 

oficinas e cineclubes revela um distanciamento entre a apreensão da técnica e a criação de um 

espaço coletivo de debate e convivência, bem como do ensino de técnicas cineclubistas, onde 

parece haver um choque entre o que se compreende serem as mídias na escola (oficinas) e as 

mídias para a escola/comunidade (cineclube).  

Os cenários observados nas escolas podem ser pensados primeiramente sob o aspecto 

da coletividade. Na primeira escola, a presença de um espaço físico permanente onde os 

alunos possam se reunir favorece a criação de sentimentos de pertencimento dos alunos em 

relação ao cineclube e incita a construção de laços, vínculos sociais, posto que as práticas são 

realizadas na própria escola, com o olhar da câmera voltado para dentro das histórias e 

imaginários de alunos e funcionários. Se a mediação é para Barbero esse espaço entre os 

meios e as pessoas, o filtro cultural que modula a recepção, compreende-se que, no caso da 

escola Luis Peixoto, o uso da câmera é permeado pelas visões midiatizadas dos próprios 

alunos, visto o formato de seus filmes. Entretanto, tal prática e a técnica apreendida não são 

utilizadas apenas para a reprodução de formatos. Reforça-se que o mais importante no 

aprendizado do cineclube é o compartilhamento de descobertas e do espaço em comum, 

afetivo, que será coletivo porque construído e preservado por todos, parte da escola e do 

cotidiano da comunidade escolar. Relacionando o panorama de Queimados com a ideia das 

comunidades de aprendizagem, arrisca-se a dizer que há claramente um propósito de criação 

de laços comunais nas práticas sensíveis, que atravessa e ultrapassa a escola, chegando até os 
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alunos e funcionários e que pode se aproximar até dos pais e moradores do local, segundo os 

desejos da engajada diretora e professora. Mais do que formação pedagógica, há indícios de 

que o resultado do experimento é a formação cidadã de alunos que pensam por si e se 

reconhecem como parte do mundo, para o qual olham pela lente da câmera. Infelizmente a 

iniciativa do Luis Peixoto ainda não conseguiu estender seus braços para além de seus muros. 

Segundo a professora, os convites para escolas vizinhas compartilharem o espaço do 

cineclube e realizarem sessões conjuntas ainda não encontraram resposta em nenhuma escola 

da proximidade. Retornando ao conceito de Paula Sibilia (2012) sobre a solução para a escola 

c m  “ edes em vez de pa edes”, c mp eende-se que tal iniciativa, se bem sucedida, 

reforçaria ainda mais os laços sociais dos jovens alunos, bem como das comunidades do 

entorno das escolas, criando células de produção cultural, bem como de reflexão e debate nos 

cineclubes.  

Passando ao caso da escola de Santa Cruz, durante a visita realizada à escola foi 

verificado, junto ao quadro de avisos no corredor das salas de aula, um boletim de análise da 

Secretaria Estadual de Educação que informava entre os pontos negativos encontrados na 

escola a falta de participação em projetos por parte de alunos e responsáveis. Este talvez fosse 

um excelente ambiente para que a implementação dos cineclubes ocorresse. Entretanto, as 

oficinas ocorreram e parecem não ter deixado rastros, além das práticas sazonais na sala da 

biblioteca. Retomando o conceito de midiatização, o uso das mídias e da linguagem fílmica na 

escola e o aprendizado das técnicas sem que este conhecimento se reflita em cognição parece 

esvaziar a experiência sensível ou deixá-la no âmbito da superfície, sem que seja possível 

resultar em potência transformadora. 

Aprofundando a análise é possível pensar na ideia de mediação como proveniente 

principalmente da linguagem, que Barbero vê como um filtro purificador, algo que se interpõe 

entre os meios e os sujeitos. Ora, se os alunos estão envolvidos na cultura da imagem, seus 

valores estão imbuídos dos valores percebidos através da mídia que, reconhecidamente no 

caso dos veículos de comunicação hegemônicos, possui um viés mercadológico. Esta conexão 

entre alunos e meios é o que Sodré chama midiatização, ou o nexo criado entre mídia e 

sujeitos. E seria tal diálogo uma forma de mediação? Se toda mediação, tanto para Sodré 

quanto para Barbero, necessita de materialidade, só se consegue isso nas instituições que 

legitimam os valores da cultura (igreja, escola, etc.). Haveria então a mediação nas práticas 

das oficinas, entretanto a vinculação, ou o nexo entre os alunos, seus pares e suas 
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comunidades, dados os resultados verificados, seria enfraquecida se as atividades não 

encontrarem um espaço de compartilhamento cotidiano para subsistir. 

Voltando à leitura de Sodré para a mediação de Barbero, localiza-se na mediação para 

Sodré o poder originário de fazer as distinções reforçadas pela instituição, como o lugar 

simbólico fundador de todo o conhecimento. A instituição materializa o espaço de mediação. 

 Já a midiatização seria da ordem do meramente informacional, ou seja, no caso das 

escolas, ficaria restrita à prática audiovisual, sazonal e localizada, sem possibilidades 

vinculativas, mas se limitando à ideologia tecnicista, que consiste em deixar visível o aspecto 

técnico do dispositivo e não do conteúdo. Também sobre os limites da técnica, Barbero 

afirmaria que esta “não é mediadora entre pessoas e mund ” (2012, p.20). A técnica pode 

ocultar a dimensão societal e, fazendo a diferença entre mediação e midiatização, 

impossibilitar ou restringir a vinculação social.  

Em contraponto, no caso dos cineclubes a referência será o outro, a interação e a 

experiência sensível compartilhada, não somente porque sensível, mas também porque 

passível de se estender ao comunitário, objeto de apropriação dos atores sociais envolvidos 

com a experimentação. E se Sodré afirma que, para ser vinculativa, a experiência 

transformadora da héxis deve gerar um pertencimento ao território e ao afeto, sugere-se que , 

no caso do CPT, esta potência reside na ideia da socialidade através do cineclube. Socializar 

se ia assim, ge a  víncul s na “t ama das  elações c tidianas que tecem  s h mens a  

juntarem-se
66

", propor caminhos para que os alunos tornem-se cidadãos participantes e 

conscientes e se apropriem de seus territórios, pensando-os crítica e sensivelmente como parte 

de uma única cidade. Seria assim o CPT uma solução para aproximar as diferentes regiões do 

Estado, como uma forma de potencializar a participação e a coesão políticas nas áreas 

afetadas pelo projeto? Este viés será abordado mais detalhadamente no próximo sub-item. 

 

3.3 Culturas, cidade e cinema: vinculações possíveis. 

 

            Na vivência das escolas, como é possível criar vinculações entre os alunos e sua 

realidade a partir das práticas com o cinema? Seria a cultura uma ponte para construir 
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aproximações entre os diversos lados da cidade? A partir do diálogo entre os conceitos de 

Cidade Partida de Zuenir Ventura e Cidade Cerzida, de Adair Rocha, será problematizado o 

aprendizado com o CPT como forma de questionar se as práticas propostas serão realmente 

feitas por todos e para todos. Para pensar nas possibilidades do cinema como meio vinculativo 

é necessário pensar o projeto Cinema para Todos como o lugar onde os participantes das 

práticas podem estabelecer uma relação na partilha do espaço social onde vivem. Além disso, 

a estrutura social firmada entre as diferentes partes deste território terá sua trama tecida pelo 

viés da cultura, seja em hábitos, costumes, crenças (o filtro cultural de Barbero), seja pela 

forma como cada indivíduo enxerga sua realidade a partir da cultura com a qual tem contato 

na cidade. 

 Assim, mais do que pensar nas escolas como lugares isolados de conhecimento e 

visualizar a potência do cinema é preciso localizá-lo em um cenário de diferentes realidades, 

onde os alunos cotidianamente são convidados ou obrigados a reagir imediatamente aos 

estímulos oferecidos pela cidade. Por esta razão foi feita a escolha metodológica de abordar 

uma escola de cada região metropolitana; de modo a tentar traçar o grau comparativo entre as 

práticas com o CPT em realidades diversas. Há a consciência de que em um período de dois 

anos (mestrado) seria impossível abranger todos os aspectos sociais de cada lugar. Contudo, o 

presente estudo pretende juntar seus esforços aos que compreendem o cinema como meio de 

transformação social. Mais do que isso, é necessário pensar no aprendizado com o CPT no 

caso específico do Estado do Rio de Janeiro, cidade partida, rasgada, remodelada e cerzida 

segundo os olhares diversos de seus observadores. Em um universo fragmentado qual seria o 

amálgama, se é que existe, que daria unidade a tantas e tão particulares realidades? Haveria 

um ponto de comunicação entre as escolas e alunos ou estariam as iniciativas condenadas a 

ficarem ilhadas entre os muros de cada instituição? 

 A intenção em pensar as escolas interligadas surge da ideia de Sibilia (2012) sobre 

 edes “que substitui iam pa edes”, de  nde vem a percepção sobre a existência de um 

processo social particularmente complexo existente no Estado fluminense, onde o governo 

atua através da implementação de unidades de política pacificadora (UPP) afetando o 

cotidiano de milhares de pessoas no Estado, incluindo os alunos das escolas envolvidas no 

projeto CPT. Como forma ilustrativa, retoma-se o fato já descrito de que, durante o início da 

pesquisa de campo foi feita a tentativa de marcar uma entrevista em uma escola de 

Queimados (CIEP Luis Guimarães) e a resposta foi de que não era possível entrar no local no 
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dia ma cad , p is havia um “t que de  ec lhe ” n  luga , suspendend  as aulas e  echand  as 

portas da escola. Este exemplo (entre milhares de outros exemplos cuja descrição poderia 

desviar o rumo da pesquisa) mostra que a cidade é definitivamente um elemento que não pode 

ser desconsiderado na observação do CPT.  

 Sendo assim, recorre-se à pesquisa realizada por Zuenir Ventura na favela de Vigário 

Geral na década de 1990 para retomar o conceito de cidade partida, onde os diferentes 

territórios não conversam. Em vez disso, olham-se com desconfiança. A iniciativa de diálogo 

para Ventura deve vir do indivíduo e das associações da sociedade civil. Compreendendo o 

contexto histórico onde Ventura realiza sua pesquisa (a década de 1990), auge da 

globalização, da diminuição do Estado de bem estar social e do fortalecimento do pensamento 

neoliberalista, há um reforço na lógica da separação, da individuação do sujeito e da 

perspectiva da cidadania ao poder do consumo. 

 De fato, se a globalização é um fenômeno característico das instituições e sistemas ao 

redor do globo, de viés econômico, sugere-se que os anos 1990 reuniram o que Sodré 

den mina a a “teledist ibuiçã  mundial de pess as e c isas” (SODRÉ, 2010, p.12) e a 

consolidação do poderio econômico de grandes corporações em face das instituições políticas 

no cerne do fenômeno da globalização e da flexibilização capitalista. Portanto, as estruturas 

sociais transmutaram-se em seu caráter fixo para uma rede fluida de relações mundiais 

pautadas pelo capital. Nessa lógica, a busca por cidadania não implica somente direitos 

políticos pautados pelo Estado de bem estar social, mas o direito do sujeito de estar incluído 

no mercado como produto e como consumidor, de modo a legitimar-se como sujeito de seu 

tempo. Se     ass ciad  este di eit  a   at  da “nova ordem institucional se eximir de 

responsabilidade para os indivídu s  u g up s da pe i e ia” (SENNETT, 2006, p.150), nota-

se que sobram, nas margens do tecido social, pessoas e partes da cidade que foram excluídas 

de sua condição mais fundamental pela incapacidade de adequarem-se aos padrões de 

consumo e cognição. É neste cenário que estão inseridas as escolas e comunidades de seu 

entorno, de onde partem os alunos para a busca de seu próprio quinhão de cidadania, 

materializado quase sempre na forma de um emprego ou de um lugar na universidade. E no 

mei  d  caminh  há um p  jet  de Estad  cuj  b  dã  “uni ica  te  itó i s” nã  pa ece ainda 

passar pela realidade dos alunos. Seria o caso de, como quer Zuenir, apostar nas iniciativas da 

sociedade civil como forma de resgatar e fazer dialogarem os diferentes territórios da cidade? 

Ou será que cabe às políticas públicas a promoção de iniciativas que visem à consolidação da 
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cidadania dos alunos como pertencentes a um só Estado? Neste ponto cabe ilustrar que o 

território conhecido pelos alunos nas aulas de geografia não se encontra recortado, dividido 

em nichos, mas mapeado por um só governo cujas iniciativas devem visar de forma igualitária 

toda a população. Entretanto, a grande maioria dos projetos de audiovisual pesquisados, 

incluindo o CPT, não visam à comunicação dos pólos ou mesmo dos cineclubes. Longe disso, 

semelham ilhas isoladas onde as descobertas não podem se tornar comuns a alunos de outras 

escolas. Segundo relato da professora do CIEP Luis Peixoto, foram feitas tentativas de 

promover sessões conjuntas entre escolas da região, mas não houve retorno de nenhuma 

unidade. Não seria esse um sintoma de uma cidade/Estado que ainda se encontra fragmentada 

e cujas iniciativas de governo não parecem visar um bem de fato comum a todos?Mas que 

bem seria esse e de que forma o CPT poderia auxiliar nesta tarefa? 

 Para compreender a ideia recém-apresentada de bem comum, será necessário recuar 

aos clássicos, indo até Aristóteles (base para a ideia de bios de Sodré), para pensar a 

construção da ética e do bem comum e da cidadania, este último elemento como sendo 

condição inata ao homem. Assim, segundo o pensador grego, na própria ideia de justiça, 

necessária para a construção de um bem comum, há a perspectiva de que é o "bem do outro, 

visto que se relaciona com o nosso próximo fazendo o que é vantajoso a outro, seja um 

governante, seja um associado" (ARISTÓTELES, 1996, p.49). Cabe à educação então a 

produção de virtudes que visem à coletividade e a construção da ideia de que as boas ações 

dos cidadãos devem ter como meta o bem de todos. Para alguém ser bom é preciso 

“enc nt a -se em determinada disposição quando pratica cada um desses atos: numa palavra, 

é preciso praticá-los em resultado de uma escolha e no interesse dos próprios atos
67
”  L g , 

conhecimento científico, sabedoria prática e disposição individual devem juntas caminhar em 

prol da vontade geral, personificada não somente na ideia de um governo, mas nas ações dos 

cidadãos cuja vontade sustenta o poder instituído. Ressaltadas as distâncias históricas entre os 

autores, há um caminho comum entre as ideias de comunidade como bem comum, advindas 

de Sodré e Paiva, com a descrição aristotélica sobre o vínculo que une os sujeitos em prol de 

ações e sentimentos, sem que seja preciso a vantagem ou o benefício das partes: 

Em toda comunidade pensa-se que existe alguma forma de justiça, e 

igualmente de amizade; pelo menos, os homens dirigem-se como amigos aos 

seus companheiros de viagem ou camaradas de armas, e da mesma forma 

aos que se lhes associam em qualquer outra espécie de comunidade. E até 
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onde vai a sua associação vai a sua amizade, como também a justiça que 

entre eles existe. E o provérbio segundo o qual "os amigos têm tudo em 

comum" é a expressão da verdade, pois a amizade depende da comunhão de 

bens (ARISTÓTELES,1996, p.91) 

Mas como compreender as ideias de bem comum e de amizade aristotélicas em um 

cenário onde a justiça e a cidadania parecem existir apenas para uma parte da cidade? Um 

breve olhar para as escolas estaduais visitadas demonstra que em grande parte dos casos a 

potência de transformação social reside nas iniciativas individuais e incansáveis de diretores e 

professores, batendo-se contra sistemas burocráticos e encontrando brechas para poderem 

manter, ainda que precariamente, o vínculo entre alunos e escola. Não caberia esse papel 

também ao Estado? Ou seria preciso repensar a própria ideia de político para além do Estado? 

Que ingrediente seria necessário para que os diferentes territórios da cidade, 

fragmentados, se aproximassem? Apropriando-nos da ideia de cidade polifônica 

(CANEVACCI, 1997), onde as múltiplas vozes ainda procuram o reforço dos códigos comuns 

entre seus pares para a interação social, caberiam então às práticas culturais a mediação dos 

afetos, a costura dos lugares e a proposição dos novos vínculos em um cenário de 

ressignificações urbanas? 

Para Adair Rocha, na obra Cidade Cerzida, a própria construção da cidade não é feita 

"sob condições iguais" (2012, p.37), existindo uma linha divisória entre os diferentes 

territórios da cidade que delimita não somente a circulação de pessoas, mas a abrangência de 

políticas e direitos sociais. E se o governo limita e fragmenta as políticas, também de cada 

lado os habitantes da cidade enxergam-na somente sob seu foco pessoal, sem compreenderem 

o território como algo em comum. Mais do que isso, há a convicção de que a transformação 

social virá pelo viés do indivíduo, dando-lhe ferramentas com que conquistar sua própria 

emancipação como se esta fosse unicamente fruto de seu esforço individual e não resultado da 

interação entre este e seus pares na cidade. Neste te  itó i  u ban  “a di e enciaçã  pe manece 

brutal no que diz respeito aos di eit s” (ROCHA, 2012, p.101) e a escola reproduz as mesmas 

fragmentações reforçadas pelas instituições e pelos veículos de comunicação, que são, 

segundo o autor, um olhar de fora. 

 Não há assim crítica contundente sobre os discursos que legitimam o Estado de 

exceção em muitas áreas da cidade, como se não pertencessem ao governo, ou fossem 

signatários de outra forma de cidadania. Nesse cenário, qual seria a trama necessária para unir 

os diversos lados da cidade? A aposta de Zuenir, ainda tímida e a de Rocha, contundente, é a 
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da cultura, como o “espaço propiciador de maior nitidez no reconhecimento do perfil das 

diversidades das dobras do poder [...]. A cidade pode deixar de ser partida para se cerzir na 

nova possibilidade da relação favela/asfalto” (idem, ibidem, p.112). 

A cultura é também a escolha da presente pesquisa, instrumento através do qual se 

acredita ser possível atingir o outro em um nível particular de consciência: na sensibilidade. 

Seriam então as experiências sensíveis uma possibilidade de promover um alinhavar de 

olhares e uma desconstrução de preconceitos sobre a cidade e sobre o outro?A partir das 

primeiras impressões com oficinas e entrevistas, sugere-se que sim, há essa potência nas 

atividades. Todavia, dialogando novamente com a ideia de cultura de Yúdice e de Rocha 

como conveniências inerentes à manutenção de um estado de calmaria e conformação, é 

preciso ressaltar que iniciativas como o CPT precisam visar a autonomia dos atores socais, 

tanto alunos como professores e moradores. E esta autonomia só poderia vir de uma 

construção de vínculos a partir dos quais as escolas se tornassem núcleos de cultura, 

politicamente atuantes no sentido de promover a interação de todos os moradores dos lugares 

nos cineclubes e eventos e destes com as demais escolas. Parece ser nos cineclubes (como 

iniciativa política de Estado e de sociedade civil) que reside este grão utópico 

(JAMESON,1995) c m   qual p de se   actível tenta  “ce zi ” a cidade pa tida     tant , n  

caminho empreendido na revisão bibliográfica até então e após algumas experiências com as 

oficinas de audiovisual, enxerga-se uma mudança no olhar inicial para o corpus de pesquisa. 

De fato, inicialmente sob os auspícios de Benjamin, pensava-se ser a prática audiovisual o 

elemento fundamental de transformação, a linguagem fílmica em seu caráter único. Neste 

instante, na construção de um referencial teórico em diálogo com a pesquisa de campo, há 

indícios de que o elemento de transformação pesa prioritariamente para o caráter sensível e 

coletivo da experiência. Parece então ser o fato de serem sensíveis e comuns o que torna os 

cineclubes espaços políticos de construção de pensamento crítico e vínculos em relação à 

cidade e ao outro. Também reforça essa ideia o fato do CPT ser implementado em CIEPs. 

Estas instituições, segundo Rocha, trazem historicamente no cerne os “riscos da liberdade, da 

igualdade, da reclusão ou da ressurreição, [...] da construção do saber e do poder a partir das 

estruturas mentais, espirituais, intelectuais, institucionais e materiais, que trancam a trama da 

rede que atravessa o cotidiano” (ROCHA, 2012, p.146). 

Logo, enxerga-se um potencial nos núcleos onde foi implementado o CPT, mas 

somente enquanto projeto permanente e autônomo dos alunos e inserido no cotidiano da 
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comunidade. Da mesma    ma, pa a se t  na  luga  d  “nós p lític ” se á p ecis  estende  

esses projetos como uma grande trama sensível que gere uma rede dos seres "em comum", 

gestando vinculações ao território (visto como igual para todos) e do social permeando todas 

as escolas estaduais e diminuindo a distância entre práticas culturais e o cotidiano de grande 

parte de bairros e municípios do Estado fluminense. Convém, entretanto, mergulhar na 

experiência sensível de modo a tentar dar-lhe uma forma mais tangível, háptica, que carregue 

em seu interior o propósito do bem comum, aqui referenciado por diversos autores. Com esta 

intenção, o próximo Capítulo irá dialogar com autores do cinema e da experiência sensível de 

forma mais aprofundada, de modo a tentar traçar um perfil mais detalhado do 

compartilhamento sensível e sua potência transformadora. 
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CAPÍTULO 4: EXPERIÊNCIA E SOCIALIDADE NO CINEMA PARA TODOS                     

             

[..]Nossa identidade é nosso lar 

e dentro de uma área de exclusão 

Comandante Marcos, Afrika Bambaata, padre Cícero e Lampião 

Contra a mente de exclusão, sempre souberam 

Que o instinto é coletivo meu irmão[...] 

Marcelo Falcão 

 

Este Capítulo destina-se a aprofundar o olhar para a relação entre o cinema e a 

socialidade, tendo o objeto CPT como fonte a partir da qual serão realizadas as devidas 

observações. Como primeiro movimento, será necessário observar mais detalhadamente a 

forma como Maffesoli entende a experiência sensível na pesquisa sociológica e fazer uso 

deste referencial teórico para tangenciar as relações comunicacionais entre sujeitos e meios na 

escola, no caso específico do CPT. Com base no compartilhar sensível, será possível 

aproximar-se da vivência do cinema como uma ambiência, tendo o auxílio dos diálogos entre 

Rancière, Bergala(2008) e Xavier(1983) sobre o cinema, não como uma linguagem, mas uma 

forma sensível, estética, porém também social. Neste ponto, ao pensar o social, se chegará à 

perspectiva do cineclube como o lugar de potência emancipatória, de onde parecem emanar os 

fluxos de transformação social, não como revolução transitória, mas como realidade cotidiana 

das comunidades que constituem as escolas. Passemos ao primeiro degrau, então. 

 

4.1 A experiência sensível no CPT 

 

 Para falar da experiência sensível é preciso iniciar o percurso compreendendo a forma 

como Michel Maffesoli observa o processo de pesquisa sociológica no cenário 

contemporâneo. De início, o autor propõe como método algo que denomina uma sociologia 

"da carícia" (MAFFESOLI,1998, p.22), que substitui a representação racional das coisas por 

uma contemplação apaixonada do mundo. O sensível seria assim parte integrante do mundo, 

modo de compreender e principalmente vivenciar os fenômenos sociais. Assim como 

Maffesoli irá valorizar a forma e o pensar interno, coletivo, da vivência social, as práticas com 

o CPT devem ser verificadas do lado de dentro, por seus participantes, através dos relatos 

presentes nas entrevistas realizadas. Somente assim, para o autor e para este estudo, é possível 
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tangenciar a experiência sensível em sua totalidade e distintas nuances. O autor relaciona o 

sabe  ligad  à “ azã  inst umental” a  p de , di e enciand -o do saber erótico, que ama o 

mundo que observa. Também é preciso compreender a essência de um grupo social como uma 

comunidade, por exemplo. Se for possível associar-se a ideia de comunidade de aprendizagem 

aos cineclubes do CPT, a melhor forma de compreender suas diferentes nuances será através 

da vivência em conjunto com os membros do grupamento, vivenciando suas práticas e 

relações no tempo em que estas acontecem. Este era o primeiro propósito do projeto de 

estudo. Entretanto, até o final do ano de 2014 não foi possível realizá-lo, posto que as 

atividades de pesquisa de campo foram prejudicadas devido a impedimentos burocráticos. 

Além disso, no final do ano, o público-alvo do CPT estava em franco processo de preparação 

para o ENEM, o que diminuiu muito a realização de oficinas. Por isso foi feita a escolha por 

visitar todas as escolas autorizadas pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC) e conversar com os participantes, além de conhecer as comunidades onde 

funcionam e saber dos projetos realizados. Esta proposta dialoga com a ideia do autor 

Ma  es li de que “para perceber a especificidade e a novidade de um fenômeno social, 

convém mais referir-se à vivência daqueles que são seus protagonistas de base, do que às 

teorias codificadas que indicam, a priori, o que esse  enômen  é  u deve se ” (1998, p.283). 

 O contato com esta ideia reforçou a escolha por ir aos relatos através dos formulários e 

entrevistas, de modo a tentar dar voz a todos que tiveram participação nas atividades do CPT. 

Através de tal método pretende-se eleva    sensível a  inteligível,  ec nhecend    “sensível 

como parte integrante da natureza humana e, evidentemente, os efeitos sociais que isso 

pressupõe
68

". Ao tentar compreender a nova razão que se avizinha no horizonte histórico do 

mundo, o autor efetua uma cisão entre o pensamento moderno, enfocado na separação e o 

pensament  e ótic , c ntemp  âne , que  bse va am   samente “a vida em sua 

integralidade
69
”. Assim sendo, entende-se que a observação do social não deve ser feita "do 

lad  de    a”, mas p   intelectuais que orgânicos, que “ sã  ligad s a dete minada classe  u 

po    igem  u p   ad çã ” (COUTINHO, 2011), intrinsecamente ligados aos fenômenos 

sociais. A racionalidade não deve vir a priori, mas será uma consequência a posteriori da 

contemplação do mundo, feita de empatia e sensibilidade com que se pode experimentar e 

observar o mundo.  
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 O cotidiano contemporâneo estaria dessa forma repleto de socialidade. Há então por 

um lado, grande parte de comunicação verbal, a partir da qual é possível elaborar algumas leis 

gerais, mas, por outro lado, existe também muito de comunicação não verbal, que torna sua 

apreensão tarefa delicada. Este é o domínio do sensível e da socialidade, em sucessão à 

sociabilidade moderna, racional e científica, pautada no progresso e no afastamento entre 

homem e natureza. A este cenário moderno impôs-se o peso das instituições e das estruturas 

sociais. Com o correr do tempo histórico, os ventos da contemporaneidade trazem um novo 

modo de estar junto, que Maffesoli associa à socialidade. Esta atravessa cotidianamente o 

corpo social em toda sua extensão. Mas o que seria afinal a razão sensível, interna e externa 

ao sujeito? Para o autor, a razão sensível se ia da   dem d  a et , “alavanca metodológica que 

pode servir à reflexão epistemológica [...] para explicar os múltiplos fenômenos sociais, que, 

sem isso, permaneceriam totalmente incompreensíveis” (MAFFESOLI,1998, p.72). 

 O olhar sensível é o percurso teórico escolhido para compreender o fenômeno em sua 

essência, permitindo chegar até o que o autor denomina o grund, a razão interna ou o 

fundamento, que expressa uma cultura ou um conjunto de fatos sociais historicamente 

localizados. E se toda análise social deve fundamentar-se na busca da razão interna do objeto 

observado, as razões de uma iniciativa como o CPT, por exemplo, não estão somente na 

observação externa dos acontecimentos. Residem também no mergulho nas experiências 

vivenciadas, na lógica interna dos fenômenos e dos sujeitos em interação e na matéria que 

forma a própria comunidade de aprendizagem. Sem tocar minimamente nesta essência, torna-

se impossível descrever, a contento, o objeto escolhido. 

Como proposta de vislumbrar a face dos fatos sociais, Maffesoli propõe o conceito de 

forma como parte fundamental das sociedades, matriz que gera os fenômenos sociais na 

cultura pós-moderna. A forma para o autor "é fazedora de sociedade
70

". A forma é cheia de 

dúvidas, contenta-se em apresentar e não prima pela separação racionalista do objeto como 

meio de compreendê-lo. Em contrário. É de crer que a lógica da razão sensível meramente 

desenha a forma social, apresentando-lhe a essência, diante da qual o pesquisador deve se 

postar, deixando-se penetrar de suas nuances, para poder compreender mais intimamente o 

fenômeno pretendido. Para isto, o autor se aproxima do conceito yunguiano de arquétipo, 

onde a forma arquetípica pode ajudar a compreender a vida, posto que estes arquétipos fazem 
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com que a vida seja o que é. Há então, em comunicação com Maffesoli, um caminho a seguir, 

de modo a alcançar a integração humana, a forma como os sujeitos se relacionam e a essência 

deste conjunto que se convencionou chamar humanidade, conjunto de sonhos coletivos, dos 

mitos e dos arquétipos que integram o sujeito "em um conjunto mais amplo do qual ele é parte 

integ ante” (MAFFESOLI, 1998, p.152). 

O autor francês detalha seu processo metodológico recorrendo à fenomenologia como 

outro modo de pensar o mundo, unindo a razão instrumental à razão sensível.  Há uma 

 p siçã  ent e   "p  quê" m de n  e   "c m ” pós-moderno, que não fala pelo objeto, mas 

através dele, dialogando intelecto versus alma. Também por essa via sensível caminha o 

presente estudo. É preciso neste contato dar a devida importância à intuição, como a 

percepção individual de um saber coletivo, cotidiano, que advém de uma interação entre os 

sujeitos no mundo, ou "saber incorporado" que, em cada grupo social e portanto, em cada 

indivíduo, constitui-se como vínculo. Esta ligação não será somente racional, mas também 

não lógica. Daí a importância da intuição e da metáfora. Este último conceito consiste em  

“instrumento privilegiado, pois, contentando-se com descrever aquilo que é, buscando a 

lógica interna que move as coisas e as pessoas, reconhecendo a parcela de imaginário que as 

impregna
71
”. 

São as imagens construídas dos imaginários e experiências individuais que vão 

descrever os fenômenos sociais e permitir a compreensão de sua razão interna e de seu 

sentido. Aqui cabe mais uma vez ilustrar o raciocínio com o exemplo do filme O carteiro e o 

poeta ( 1994), na sequência em que o personagem que representa o poeta Pablo Neruda ensina 

o carteiro sobre a importância da metáfora na observação do mundo. Ante o olhar 

maravilhado do seu interlocutor enquanto os dois contemplam uma praia, Neruda define a 

metáfora como a substância a partir da qual é possível escrever poesias. Mais do que isso, 

compreender o mundo. Esta cena aparenta ser muito representativa do método maffesoliano: 

através da imagem percebida do cotidiano, do que se observa ao redor, é possível sensibilizar-

se e iniciar um caminho em busca da percepção acerca de si e do mundo. São as imagens 

construídas não somente pela visão, mas pela sensibilidade constituída pelo sujeito e pelo 

imaginário coletivo que percebem as componentes fundamentais segundo as quais é possível 

tanto escrever uma poesia quanto realizar uma pesquisa social, sendo ao mesmo tempo 

                                                           
71

 Ibid., p.232. 



99 

 

"t ansp  te” d  sentid  e m bilizad  a da ene gia s cial  Ent e   p eta e   ca tei   pai a a 

razão sensível, atenta, filosófica e o cotidiano senso comum. Neruda explica uma forma de o 

carteiro criar uma metáfora, mas é preciso entretanto a experiência vivida; tocar a areia da 

praia, sentir o vento, para conseguir criar essa metáfora, que só se cria em conjunto. Poeta e 

carteiro constroem seus significados juntos, através da ordem do afeto. 

 Por certo, é preciso voltar a face da ciência novamente à praia do senso comum, sentir 

seu vento no rosto e caminhar por sobre a areia das relações cotidianas como expressão do 

presente, que "põe em jogo, de modo global, os cinco sentidos do humano, sem hierarquizá-

los e sem submetê-los à preeminência do espí it ” (MAFFESOLI, 1998, p 247)  Ater-se à 

vivência, ao cotidiano e ao senso comum servirá para que se reconheça que a paixão tem seu 

lugar na análise do social. A observação sociológica nestes moldes deve então 

fundamentalmente, observar os vínculos e os corpos sociais em relação, privilegiando o 

aspecto empírico da vivência relacionada ao fenômeno que se pretende observar; neste caso, o 

CPT. Da mesma forma era impossível analisar o fenômeno sem extrair minha própria 

experiência com o lugar e com as pessoas envolvidas no projeto, como modo de colocar 

também na análise minhas próprias vivências com o CPT; na observação, mas também na 

  uiçã   Segund  Ma  es li “nã  é p ssível m ve  as c isas, a nã  se  estand -se, de modo 

orgânico, ligado à própria natureza das mesmas
72
”  

Uma vez explicadas as bases da razão sensível e feitas as primeiras conversações com 

as vivências com o CPT, é essencial assimilar que o sujeito associado ao aprendizado já vive 

cotidianamente em relação com o mundo de modo distinto do que quer crer a lógica 

racionalista, tão criticada por Maffesoli. Também para fins do presente estudo, se a proposta 

passa por práticas afetivas que podem ter a potência de gerar consciência e transformação, é 

porque há a crença de que nem só de estruturas sociais modernas, racionais vive o sujeito 

contemporâneo. Admitindo a força das estruturas na vida de cada um, ainda assim sugere-se 

que a forma com que o homem se relaciona com as instituições, produz conhecimento, 

linguagem, valores, costumes e a própria cultura em si passa por um processo de 

transformação e a sociabilidade moderna, aos poucos, parece adquirir contornos distintos, 

enfraquecendo o contrato social e chegando até a socialidade contemporânea. Em oposição ao 

homem moderno, racional, abraçado à lógica do progresso e da ordem, usa-se a figura 
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maffesoliana do homo eroticus, ou o sujeito posto em relação com o mundo através de seus 

instintos e percepções. É para este homem que se pensa ser a vivência com as práticas do CPT 

uma possibilidade de transformação. Mas quem seria este sujeito e quais relações decorreriam 

de novas formas de ver e viver? Ao observar a época atual, há um retorno do imaginal, 

mitológico, instintivo, nos hábitos e valores sociais cotidianos, nos territórios mais austeros da 

estrutura social, como a economia e a política.  O próprio espírito do tempo contemporâneo 

torna-se o lócus onde parece que se pôs "em dúvida a ordem racionalista que prevaleceu e 

privilegiar o emocional" (MAFFESOLI, 2014, p.2). 

Como já dito previamente, o político transfigura-se, bem como o fluxo econômico 

vem sendo aos poucos permeado de ações e tensões absolutamente relacionadas aos humores, 

nas práticas que levam a tramar os movimentos de capitais ao redor do mundo. A paixão, para 

o sociólogo francês, está na ordem do dia, de onde é possível alcançar o cenário social e por 

onde outro modelo de história ganha importância, a história secreta dos afetos que o autor 

percebe como a erótica social. Em contraste com as grandes narrativas há um atravessamento, 

pouco a pouco, pelos murmúrios coletivos, permeados de sensações, instintos e mitos, no que 

se poderia chamar de "magia". Ora, historicamente cada grupo social tem se confrontado com 

seus temores e curiosidades na tentativa de explicar o que ignorava, num mundo que 

encerrava segredos os mais diversos e dado a fenômenos imprevisíveis.  

Foi na busca pela compreensão que o ciclo histórico iniciou seu curso, aliando o 

repertório de signos conhecidos à infinita imaginação do indivíduo. E assim como nasceram 

as lendas, criou-se o pensamento filosófico, buscando no desconhecido de si mesmo as 

respostas daquilo que se ignorava. Foi quando o homem, ao olhar para seu próprio interior, 

reconheceu-se como ser capaz de estabelecer relações entre aquilo que sabia e o que captavam 

seus sentidos. E ao representar o sentir, criou a manifestação artística. 

A arte, enquanto produção humana traz em seu cerne o mistério da criação divina e o 

processo empírico de conhecimento, através do uso de ferramentas as mais diversas, na tarefa 

de expressar o ser. É palavra escrita ou pintada, moldada segundo as aspirações daquele que a 

criar, seja onde for o local de sua geração. Mármore ou tela, som ou movimento, imagem ou 

pensamento, a arte estabelece um vínculo dialógico não somente com a racionalidade, 

formada por séculos e séculos de aspiração humana, mas com o desconhecido, o inexplicável, 

o sentido que exacerba o sentir, que sobressai a qualquer observação, no campo do mito. 

Diante da arte, o homem se posta, não somente como agente da ciência, de posse de 
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ferramentas de conhecimento, certo de poder explicar com sua gama de argumentos baseados 

na razão o evento que se apresenta, mas como o primeiro homem postou-se ante o primeiro 

fenômeno que não soube explicar: atônito. 

Buscando resposta em seu repositório de explicações para a arte que contempla, o 

indivíduo somente vai conseguir captar inteiramente esta expressão artística, não só pelo uso 

daquilo que conhece, mas pelo mergulho no terreno do desconhecido, penetrando o universo 

do sentir. É ali, no espaço exato entre uma e outra nota, na diferença de nuance das cores de 

uma tela ou nas lacunas da frase escrita no papel onde persiste o real significado: na 

sensibilidade e no silêncio que paira reside a magia do mito, trazendo à tona o que torna o 

homem diverso dos demais seres vivos. Mais representativa do que sua capacidade de pensar, 

sobressai sua possibilidade de sentir. É nesta característica fundamental que se localiza o 

homo eroticus maffesoliano, por definição sendo “mais que o homem só. [...]. A natureza é 

parte integrante de sua elaboração. Os sentidos e o senso comum são elementos estruturais de 

um conjunto complexo em que o sonho, o jogo, o imaginário desempenham um papel 

p im  dial” (MAFFESOLI, 2014, p.77). 

 E se o sujeito torna-se outro, também é distinta sua forma de relacionar-se. Maffesoli 

recorre então a Durkheim para opor à solidariedade mecânica, moderna, a solidariedade pós-

moderna, portanto orgânica. Da mesma forma que Raquel Paiva recorrerá a Simmel para 

identificar a época atual como de existência da ideia de sociação comunitária, também o 

sociólogo francês observa haver nos dias de hoje formas de relação que guardam proximidade 

com os vínculos comunais dos quais falava Paiva. Simmel entende a sociação como as formas 

ou modos pelos quais os atores sociais se relacionam (SIMMEL, 1988). 

 Aproximando Simmel de Maffesoli, é possível relacionar o conceito de sociação com 

os da comunidade de aprendizagem como uma forma de solidarizar-se, a comunidade sendo 

“  lugar onde se enraíza e se articula o conjunto dos modos de estar junto
73

", criando ligações. 

Assim poderiam ser identificados os cineclubes do CPT, como lugares de enraizamento e 

troca de afetos e humores no cotidiano das escolas. Por não se tratar de projeto sazonal, como 

grande parte dos projetos de audiovisual analisados na fase exploratória da pesquisa, sugere-

se ter o CPT a potência de gerar vínculos sociais que possibilitem a construção efetiva de 

comunidades de aprendizagem.  
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 Reforçando a ideia do elo comunal, Maffesoli localiza que o ideal comunitário coloca 

em ação a revalorização da experiência, do saber empírico em todos os campos do social e de 

uma ética da estética, elo gerado pelos afetos, onde as imagens narradas e geradas através da 

experiência sensível poderiam ser traduzidas como pontes através das quais o sujeito se 

reconhece, existe enquanto ser coletivo e consegue alcançar o outro. Em um universo onde os 

humores, instintos e sensibilidades se exacerbam, as imagens e mitos tornam-se mais e mais 

relevantes na construção do social. Logo, os novos modos de ver verificados em Barbero 

tornam-se também novos modos de ser, tanto na cultura quanto nas práticas sociais cotidianas 

mais banais, elevando a importância de uma educação do olhar e de um aprendizado pautado 

nas vinculações comunais. Tais ideias estariam muito próximas do objetivo pretendido pelo 

viés da héxis com o CPT e indicam um necessário diálogo entre a forma da socialidade 

contemporânea e a experiência cinematográfica. 

Assim sendo, depreende-se que o cinema consiste na magia que transforma a 

imaginação criadora de um (ou vários) autor (es) em linguagens múltiplas de infinitas 

possibilidades, seja no enquadramento da câmera, na luz da fotografia, nos elementos de cena 

e cortes, pra não falar no som e na montagem, todos, mesmo os experimentais, sempre 

modificam o que se deseja contar, acentuando ou suavizando as vicissitudes dos personagens 

que experimentam o real por meio da experiência fílmica. Por conseguinte, ao mergulhar nas 

entranhas da realidade e trazê-la à vida, ou criar, num instante, um imenso manancial de 

possibilidades, o cinema sempre vai operar com fragmentos de tempo e espaço, 

materializados em câmera, luz e som. A partir daí, vai então tecer a invisível teia da história 

que permitirá o que Ismail Xavier(1983) denominou a experiência individualizante do 

cinema, pegar o espectador pela mão e convidá-lo a pensar (e por vezes sonhar e sentir) junto 

com o infinito universo tecnológico e subjetivo que reside por trás da tela. 

Ao analisar a vivência do sujeito em relação ao filme, Xavier aponta o cinema como 

matriz de processos sociais, onde o lugar da câmera será o de cristalizar o olhar ideológico e a 

sensibilidade humana, que é construída historicamente. Em diálogo com Baudry, pode-se 

compreender o cinema como “código dominante da cultura ocidental, que faz do olho do 

sujeito o elemento central da representação” (BAUDRY in XAVIER, 1983, p.360).  

Individualizando o olhar, a experiência tornar-se-ia então o contrário do que Maffesoli 

pensa ser a experiência sensível, ou seja, coletiva. Também em diálogo com Xavier, 

Mauerhofer pondera que no cinema a falta de contato e a escuridão impedem que se formem 
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vínculos comunais. Entretanto, convém ressaltar a distinção existente entre o ato de ver filmes 

segundo a lógica de Baudry e a proposta do CPT, posto que o processo de fazer cinema nas 

escolas e a prática do cineclube, por serem coletivos, potencializam o aluno como sujeito do 

social, vinculando seu olhar criativo ao exercício de ouvir a opinião do outro, imprescindível 

tanto para a produção de filmes quanto para o cotidiano do cineclube/debates. E se o cinema 

pode trazer ao sujeito a ilusão de que seu olhar é representativo de uma realidade, no caso dos 

cineclubes desde o início, seja na curadoria dos filmes, na escolha da programação ou mesmo 

nas oficinas, o olhar é associado diretamente à socialidade e esta é o componente que poderá 

ter a potência de suscitar a héxis. Com igualdade, observando a possibilidade de construção de 

vínculos comunais, em oposição ao que afirma Mauerforer, Balaz (também em interlocução 

c m Xavie ) a i ma s b e a expe iência cinemat g á ica que esta se l caliza c m  “mei  de 

c municaçã  visual sem a mediaçã  de almas env ltas em ca ne” (BALAZ in XAVIER,1983, 

p.79) e que o novo homem visível (ou o novo modo de ver, segundo Barbero) ainda não 

surgiu. 

Talvez seja esse o objetivo final deste trabalho, no fim das contas: ver surgir um 

homem que seja visível para ele mesmo e ao outro, como parte de uma coletividade. Logo, 

que este homem esteja imerso em razão, posto que seja preciso pôr ordem ao caos interno, 

mas que seja igualmente permeado por emoções e sensações; a razão sensível maffesoliana. 

Por outro lado, Balaz também pensa o cinema como meio de comunicação para além da 

mediação. Esta perspectiva demanda uma consequente reflexão, visto que, até então, todos os 

objetivos deste trabalho caminhavam em prol do objeto cinema como mediação entre homens 

e sociedade. Então como ficaríamos, se fosse possível pensar além da função mediadora da 

mídia? O a, é p ecis   ec   e  a S d é pa a expandi    c nceit  de Ba be   d  “ ilt   cultu al” 

entre os meios e as pessoas. Em Sodré, mediar é criar um nexo, formar uma vinculação. Esse 

seria o papel da mídia, em seu viés ético. Logo, é preciso ponderar que o que Balaz indica é a 

mediação para além das palavras, dos conceitos, mas pelas imagens e sensações. Longe de 

querer limitar a discussão, o que o autor parece apontar é a emergência de um novo homem, 

de novas visualidades distintas da palavra, reconhecendo que o cinema também tem sua 

sintaxe. O que pa ece t anspa ece  é que esta “n va”    ma tem p tencialidades distantes do 

texto impresso. De fato, ainda em Eisenstein, no cinema russo de 1920, (MASCARELLO, 

2006) entende-se que a montagem contêm sua própria lógica e seus códigos. Contudo, são 

códigos visuais e sonoros, que, sugere-se, podem suscitar percepções inusitadas ao sujeito que 
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os vislumbra, muitas das quais ele ainda não tem consciência de todo. A mediação parece 

assim existir, já que   “ ilt   cultu al” pe siste  O que se ac edita que  c   e é que os meios se 

expandem no cinema em som e imagem e sentidos. Em uma primeira análise se pode 

identificar a experiência cinematográfica como individual, em razão de que haja a premissa 

do espaço escuro, da concentração de todos os sentidos no visual e do repouso do corpo em 

prol de um mergulho na fruição estética. Não obstante, convém ressaltar novamente que 

fenômeno a ser observado também reserva sua marca fundamentalmente coletiva. É neste 

caráter de coletividade - cujo melhor exemplo no caso do CPT seria o cineclube - que se 

imagina existir a potência de um processo de transformação cuja essência permanece na 

socialidade. Nesse viés sinaliza-se para o ato de estar juntos durante as atividades do projeto 

como transformador, não somente porque se trata de uma vivência fílmica, mas porque é 

realizada coletivamente em um ambiente compartilhado, dado que o cinema é um processo 

comunicador por excelência, tanto como linguagem quanto como aprendizado. Combinando a 

ideia de cinema versus comunicação com o pensamento de Balaz, presume-se um reforço na 

potência vinculativa do cinema, como segue: 

  

Provavelmente será a arte do cinema que, afinal, poderá unir os povos e as 

nações, torná-los familiarizados uns com os outros e ajudá-los no sentido de 

uma compreensão mútua. O filme mudo não depende dos obstáculos 

isoladores impostos pelas diferenças linguísticas. Se olharmos para os rostos 

e gestos de cada um de nós não apenas estaremos nos entendendo, como 

também apreendendo a sentir as emoções de cada um"(BALÁZS, 1928 in 

XAVIER,1983, p.82) 

 

Estando ligadas pela experiência sensível coletiva reside então a perspectiva de que as 

pessoas, no caso os jovens alunos, podem transmutar seus olhares em relação ao mundo e a si 

mesmos. Mais do que um simples exercício do ver, estima-se que há um relevante exercício 

do ver-se, do ver ao outro combinando existências, reconhecendo-se no ato de fazer (pela 

techné) mas além disso, reconhecendo-se como parte do outro com o qual se pode estar 

intrinsecamente vinculado. Em antítese ao que o mesmo Rancière(2012) afirmava em O 

espectador emancipado sobre o espetáculo em geral sendo responsável pelo espectador ser 

menos do que é, entende-se o CPT como sendo propulsor de uma emancipação do espectador 

tal como desejara RANCIÈRE sobre o teatro, um exercício de crítica sobre o lugar do 

espectador, a imagem observada e o próprio ato de ver.   
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4.2 Socialidade nas práticas do CPT: Experiências e propostas possíveis 

É substancial que o contato com o filme possibilite uma tomada de posição do público 

na medida em que lhe dá instrumentos para que possa emancipar-se. Assim como Freire e 

Adorno compreendiam, cada qual a seu modo, a única saída para a emancipação na educação 

transformadora, construir narrativas pelo filme, seja na produção de vídeos, cineclubes e 

oficinas, seja nos debates pós-exibição, pode renovar as formas de ver dos alunos para 

chegada nas propostas possíveis. Mas como a transformação pode ocorrer e quais são as 

formas da socialidade no caso específico do CPT? Tal experiência em suas particularidades 

será analisada de modo teórico a seguir. 

 

4.2.1 Cineclubes 

 

Durante as primeiras fases de pesquisa deste estudo foi realizada a apresentação do 

estado da pesquisa em um Congresso Nacional de Comunicação
74

 onde, após a exposição 

sobre o CPT, na fase de perguntas sobreveio o questionamento acerca de o cineclube estar 

historicamente datado e, portanto, ultrapassado. A resposta dada foi em tom de negativa, 

informando que o fato de se tornar uma prática majoritária (ao menos em nível nacional) em 

épocas anteriores não impedia o cineclube de ser um conceito ainda em utilização corrente. 

Além disso, situando o cineclube como o lugar do exercício da socialidade, sua relevância 

parece estar plenamente atualizada, visto que este conceito pressupõe a interação entre 

sujeitos e esta prática social em específico, seja moderna ou contemporânea ainda não foi 

descontinuada. Ao contrário. A interação é característica fundamental da própria existência 

humana. Da mesma forma que a escola, ainda que em crise, não foi descontinuada, também o 

cineclube, em ação com a educação, pode constituir um lugar de trocas simbólicas e produção 

de olhares e debates sobre diferentes visões do mundo. No caso do CPT, os cineclubes são a 

única marca de permanência do projeto após as ocorrências das oficinas, debates ou, o que é 

mais comum, da distribuição de ingressos a alunos. Um exemplo foi a visita realizada na 

escola Estadual Mário de Andrade (e trabalhada no Capítulo anterior), em Santa Cruz, em que 
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Ver: SALDANHA & MENDES, T., 2014, p. 19 
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todas as pessoas entrevistadas, exceto a diretora, manifestaram profundo desconhecimento 

sobre o projeto, limitando-se a compreender que tratava-se de iniciativa visando distribuir 

ingressos a alunos para que pudessem ir ao cinema. Mesmo que se pense na dificuldade de 

acesso dos alunos e professores a salas de cinema e no entretenimento que pode gerar um 

envolvimento maior dos alunos com a escola, ainda assim não é esta experiência o objetivo 

principal aqui. 

De fato, inicialmente toda reflexão caminhava para relacionar a pura prática fílmica 

como componente fundamental da transformação social. Ao ir a campo, conhecer os espaços 

das escolas e entrevistar participantes, começou a emergir uma forma, bem nos moldes 

maffesolianos, de onde estaria a potência do CPT. Até então, quando se escreve este Capítulo 

e tendo como base o referencial teórico supracitado, os indícios da héxis parecem estar 

intrinsecamente relacionados à socialidade e à existência de um lugar permanente de 

encontro, domínio das trocas simbólicas, locais que sã  “um inte médi  ent e   mund  e   

indivídu  [   ], c munhã  c m   mund ” (SANTOS, 2008, p  313-314 apud FERNANDES, 

2014, p.4). 

 Ainda que pesem as oficinas fílmicas e o acesso a equipamentos e salas de exibição, 

parece ser a construção de um lugar coletivo, o cineclube, onde cada detalhe é pensado por 

todos, a possibilidade da héxis no CPT e a experiência mais relevante do projeto. 

Curiosamente, nas escolas onde os alunos parecem falar com mais propriedade do espaço e 

participam ativamente de toda produção de escolha de filmes, eventos e até mesmo da 

criação da logomarca do cineclube, as sessões ocorrem com mais frequência e alguns alunos 

até mesmo chegam a citar a profissão de cineasta como carreira possível. Ainda que seja 

primitivo falar conclusivamente no presente ponto da pesquisa de campo, há evidências de 

que o compartilhamento de afetos, emoções e também o cotidiano de cada comunidade 

escolar possam tecer vínculos sociais para aproximar e tornar cada vez mais comum o lugar 

dos cineclubes.  

 Entretanto, cabe ressaltar algumas questões importantes relativas ao funcionamento do 

CPT. Quando se pensa em um universo de todas as escolas estaduais que estão localizadas 

em áreas onde não há salas de cinema ou acesso a instituições culturais e ainda reforçando 

este quadro com a lógica de distribuição de salas já citada anteriormente, criar um cineclube 

deveria ser uma iniciativa importante de qualquer projeto de cinema/audiovisual que se 

pretendesse transformador. No entanto, a carência de recursos limita a ideia de práticas 
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cotidianas, atendo-se muitas vezes a iniciativas sem continuidade ou itinerantes. Sem 

desconhecer o mérito de muitas ações, que percorrem longas distâncias levando filmes a 

comunidades longínquas ou com graves problemas econômicos e políticos, a análise que se 

faz é que é preciso que os alunos e moradores apropriem-se da prática, possam conviver 

cotidianamente com os equipamentos e filmes, trazê-los para suas atividades diárias e então 

será mais fácil proporcionar transformações. Recuperando a ideia do cinema como 

instrumento de projeção e identificação, como quer Morin, ainda mais importante se torna a 

criação de um lugar coletivo onde o sujeito se reconheça e possa compartilhar afetos, 

inserindo-se como protagonista na construção de seu aprendizado na escola, mas também 

como cidadão participante de um grupamento social.  

 O que se viu em muitas escolas mesmo onde há cineclubes aponta no sentido oposto. 

Em alguns casos, ocorre a criação de um grupo de privilegiados aos quais se dá acesso ao 

espaço e ao acervo de filmes, ficando restrita a sala ao uso pedagógico dos professores, sem 

que os alunos, funcionários e responsáveis possam apropriar-se daquele lugar como parte de 

suas vidas. E por esse motivo, onde não há vínculo, logo outra atividade pode ser colocada 

em substituição ao CPT, sem que este atenda ao seu objetivo de levar o cinema "para todos".  

É necessário que a reunião para a exibição de filmes inclua a reapropriação do espaço pelos 

alunos, a negociação dos filmes e o debate posterior de ideias, sendo o lugar aberto a todos. 

Como exemplo das potencialidades do cineclube, em uma das iniciativas observadas
75

 logo 

nas primeiras pesquisas teóricas verificou-se que em uma comunidade distante a exibição de 

filmes ocorre numa tapera e cada morador, no horário dos filmes, leva sua própria cadeira 

para compor a sala. Este exemplo pode ilustrar a ideia de construção coletiva que pode ser 

utilizada nos cineclubes com cada participante contribuindo com um pouco de si, com ideias 

e trabalho, ou realizando e participando de eventos culturais. 

         Retomando o conceito de vinculação de Sodré, avalia-se que só vai haver nexo quando 

houver a ponte entre o sujeito e o outro e quando esta ponte estiver permanentemente aberta 

para o fluxo de afetos e experiências. Mesmo que se possa pensar na questão da segurança 

do espaço da escola e dos alunos na abertura dos cineclubes à comunidade, insiste-se de que 

a apropriação da comunidade do espaço só pode ser benéfica. Conforme o sujeito se 

reconhece em cada parede, em cada desenho realizado, em cada filme exibido há uma 
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  Ver artigo: Mapeamento de Distribuição e Exibição de Cinema Brasileiro Independente em Santa Catarina 

.Disponível em http://www.coneco.uff.br/ocs/index.php/1/conecoic/paper/viewFile/405/134.Acesso em 

26/01/2015  
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grande chance de este espaço tornar-se parte de sua existência e, por conseguinte, com o 

passar do tempo, tornar-se uma comunidade de fato, de trocas simbólicas e de onde se pode 

pensar, criticar e tentar transformar o cotidiano daquele grupo. Ao passo que, tanto sob a 

lógica do sensível maffesoliano quant  s b a ideia d  “se  em c mum" de  aiva, suge e-se 

que a potência emancipatória pode estar associada ao lugar dos cineclubes no dia a dia das 

escolas. Resta compreender quais seriam as possibilidades das oficinas nas escolas onde 

estas ocorreram e fazer dialogar a realidade encontrada com as ideias propostas. 

 

4.2.2 Oficinas de Videointeratividade 

 

 Durante os primeiros Capítulos, houve o esforço de localizar um tempo onde as 

instituições da sociedade passam por transformações, saindo das sólidas engrenagens da 

modernidade para serem atravessadas por fluxos de imagens e informações, modificando 

formas de ver e relacionar-se. À cultura racionalista, sobrepõe-se a cultura dos afetos e 

humores, influenciando novos modos de experiência do sujeito, costumes e valores. Assiste-

se sem sombra de dúvida a metamorfoses nas práticas sociais devidas tanto à aceleração 

espaço-tempo, quanto à liquefação das relações humanas, impulsionadas pelas mais recentes 

tecnologias de comunicação. Na atualidade, a existência humana tem encontrado novos e 

difusos formatos tão distintos entre si que não parece mais ser possível pensar no conceito de 

identidade de modo definitivo. Se a educação, como parte fundamental dos processos que 

estruturam a sociedade, é também atravessada por esse turbilhão de novidades, como poderia 

lidar com esses novos sujeitos que chegam todos os dias às escolas, carregando à cabeça 

imagens que definem ações e valores que, não necessariamente, colocam o dispositivo escolar 

como central na vida cotidiana? Quais seriam as potencialidades do pensar e fazer fílmico em 

prol de uma nova educação do olhar e quais pressupostos teóricos poderiam prevê-las? 

Logo de início a ideia do projeto era pensar a possibilidade emancipatória através da 

arte. Baseada em Benjamin havia a convicção, sempre perigosa para qualquer pesquisa 

acadêmica, de que o cinema, ao ser feito para o coletivo, envolveria o público em uma 

experiência plural que, se bem trabalhada, poderia resultar na revolução e no combate ao 

fascismo. Assim acreditava o filósofo alemão na década de 1930. Não demorou muito para 

que pensadores ainda da escola de Frankfurt, como Adorno e, posteriormente, Kracauer 

(2009), pensassem o cinema como mero ornamento da massa, instrumento da indústria 
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cultural a ser utilizado somente para afastar ainda mais o sujeito do social. Ainda assim talvez 

em Chaplin pudesse haver alguma saída, chegara a observar Kracauer(2009). Então como 

seria se não houvesse mais gênios disponíveis para trazer à "massa" as mensagens 

concernentes a conferir-lhes o papel revolucionário com o qual transformariam o mundo? 

Reforçando o argumento de Kracauer, diversos pesquisadores de estudos cinematográficos 

foram reunidos pelo autor Ismail Xavier (1983) para analisar a experiência fílmica. Em 

muitos há a afirmação taxativa de que o sujeito envolvido na magia do cinema está 

inevitavelmente sozinho com suas emoções. Como então as oficinas permitiriam que 

houvesse em alguma medida mudanças consideráveis nas formas de ver humanas? Há ao 

menos uma dezena de caminhos possíveis para pensar este problema. A escolha feita para fins 

deste estudo, uma vez que o tema da pesquisa está centrado em cinema e educação, passará 

inevitavelmente pela relação entre arte, comunicação e educação. Pondera-se assim que a arte, 

ou a experiência estética, por si só é individual sim, porém pode ser utilizada com fins de 

aprendizagem, não necessariamente pedagógicos, mas formativos.  

Igualmente, se cabe ao homem o aprendizado dos valores e costumes com os quais 

absorverá e ajudará a compor o ethos de sua época, parece haver uma aproximação possível 

entre sensibilizar o sujeito para um propósito coletivo e conseguir gerar vivências que sejam 

de alguma forma transformadoras de visões de mundo e que possam gerar ações em busca da 

consolidação da cidadania. Então, o cinema poderia ser vislumbrado como uma forma 

estética, mas também sob uma utilização comunicacional, cujo objetivo seria reforçar o "nós 

político" de cada grupo social. 

 Em combinação com os pressupostos teóricos de Read a educação pela arte toma 

formas bem próximas do uso social, em razão de o autor analisar a educação estética como 

um modo de polarizar sentidos e consciências em prol de uma coletividade. Observando que 

há uma falha considerável no sistema educacional em "estabelecer territórios separados e 

   ntei as invi láveis” (READ, 2001, p 12),   aut   c nside a que   estético marca cada lugar 

do cotidiano e que o objetivo da arte na educação seria exatamente possibilitar o 

desenvolvimento humano pleno por meio do aprendizado com a estética. 

 Em contraponto a este pensamento, posteriormente Bergala (2008)pensará que a 

escola não é o lugar por excelência da arte. Entretanto, o professor francês vai ponderar que 

talvez seja o único local possível onde a experiência estética pode ser aproximada de alguns 

alunos, dada sua condição social/econômica. Por esse viés, sobre oficinas fílmicas nas escolas 
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o autor reforça que o componente fundamental não está no que se filma, mas na experiência 

estética e afetiva compartilhada. Operar uma câmera, dividir uma narrativa em quadros e 

escolher cada elemento presente neste plano será um exercício de observação que servirá ao 

aluno para ensinar a este jovem sua condição humana e deixar que o afeto, como 

consequência da socialidade, transpareça. Em associação com a experiência estética, este 

mesmo afeto pode suscitar o saber. Como observa Morin: "a afetividade pode asfixiar o 

conhecimento, mas pode também fortalecê-l ” (2003, p 19)  De m d  igual, tant  quant    

conhecimento, a criatividade e olhar para o mundo onde se vive podem ser fortalecidos.  

 Expandindo o tempo e o espaço humanos e, ao mesmo tempo fornecendo modelos de 

vida a experiência cinematográfica pode servir ao devaneio e ao mergulho no 

desconhecimento. Entretanto, se o sujeito se apropria dos meios com que conduzir este 

processo, pode ser que este instrumento sirva à consciência, à héxis, onde o olhar perdido do 

espectador pode adquirir forma e significação. Por essa razão, é observada a grande 

importância das oficinas de audiovisual no CPT. Contudo, em levantamento inicial, verificou-

se que em muitas escolas as oficinas ocorreram de modo esporádico, por poucos dias ou com 

baixo comparecimento dos alunos. Para que estas oficinas se tornem de fato transformadoras, 

associadas ao lugar dos cineclubes, é preciso gerar meios através dos quais os alunos possam 

constituir suas próprias narrativas.  

 Logo, torna-se menos relevante que aprendam a sintaxe fílmica do que tenham 

consciência de cada fase do processo, seja das oficinas seja do cineclube e compreendam que 

em cada frame do filme que assistem ou fazem há valores e visões de mundo que almejam 

construir uma realidade. Mais do que tecnicizar as escolas, alimentando-as de projetores e 

equipamentos de filmar, torna-se fundamental gerar uma nova forma cognitiva que possa 

revelar a magia secreta do cinema. Porém, mais do que isso, iluminar os modos de produção 

de verdades de cada filme através dos quais é possível pensar o mundo e, quem sabe, 

transformá-lo. Em aproximação com Bergala (2008), o cinema seria assim um caminho da 

arte para pensar o mundo, não uma linguagem cuja mensagem é preciso decifrar. O cinema é 

mais do que isso para o pensador francês. É forma artística cuja função prioritária é gerar o 

encontro. A mensagem,quando existe,deve ser construída por cada um livremente. 

 Retornando ao modelo maffesoliano de experiência sensível como meio de construir o 

social contemporâneo, o afeto e a socialidade poderiam constituir-se como ferramentas 

necessárias para tornar a experimentação cinematográfica propositora de formas de vida mais 
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solidárias e emancipadas do homo eroticus, sendo este essencialmente coletivo. Deste modo, 

em vez de como no clássico cinema hollywoodiano o herói salvar a mocinha indefesa, através 

da compreensão da experiência cinematográfica como formas de ver e sentir o público, antes 

inde es , p de "salva ” a si p óp i   Também nas escolas estaduais, ao terem contato com 

luzes e sombras do cinema e compreenderem o fazer fílmico como modos de construir 

 ealidades,  s alun s p dem “salva  a si mesm s”, c m  se es emancipad s de suas p óp ias 

vidas, pela escola e pela arte, ou como observa Bergala: "no meu romance pessoal fui salvo 

duas vezes: pela esc la e pel  cinema” (BER ALA, 2008, p 13)  

 

4.2.3 Propostas possíveis 

 

Não obstante, ao analisar o conteúdo dos filmes realizados em todos os projetos aos 

quais se teve acesso, em grande parte semelhavam-se muito a formatos midiáticos, sem que 

existissem grandes mostras de criatividade ou virtuosismo. Como as vivências podem ser 

emancipatórias? Onde estaria o filtro cultural proposto por Barbero? Em resposta, reforça-se 

novamente a aposta deste estudo em pensar a experiência com as oficinas e cineclubes tendo 

como características fundamentais o fato de serem, alem de estéticas, coletivas. Ainda que 

pese o fato de muitos cineclubes e oficinas não serem abertos para as comunidades em torno, 

possuem a potência de, em se continuando o projeto, reunirem-se como comunidades de 

aprendizagem cujos atores principais seriam os próprios moradores, sejam pais, alunos 

professores ou funcionários. É na socialidade baseada no estar junto, no compartilhar de 

emoção, no afeto (como pensa Maffesoli), mas também no cotidiano, em que a arte pode de 

alguma forma tornar-se experiência política.  

Acreditando que projetos como o CPT precisam se tornar política permanente de 

Estado e não apenas iniciativas sazonais, é possível vislumbrar novamente um processo 

permanente de sensibilização que pode gerar filmes melhores a partir das oficinas, mas, 

principalmente, gerar seres humanos melhores. Pensar o contexto onde estão envolvidas as 

escolas é deparar-se com realidades injustas e formas de cidadania de resistência, quando se 

analisa, por exemplo, projetos como o CPT, onde os recursos chegam, mas o 

desenvolvimento do projeto cabe quase que exclusivamente à iniciativa de professores, 

diretores e até mesmo alunos. O engajamento é fundamental, seja para inscrever sua escola, 

organizar o espaço onde funcionará o cineclube, remanejar aulas para que os alunos possam 
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comparecer às oficinas, disponibilizar ônibus para que os jovens possam ir ao cinema com os 

ingressos e conseguir todo tipo de recurso para que as salas sejam pintadas, escurecidas, 

sejam alocadas cadeiras minimamente confortáveis, sistemas de som e projeção eficazes de 

modo a garantir a totalidade da experiência estética. Além disso, alguns professores 

conseguem reunir alunos para criar logomarcas do cineclube, organizar eventos como saraus e 

shows e muitos pensam em disponibilizar o espaço para funcionamento aberto à comunidade. 

Todas essas ações ocorrem em um quadro educacional absolutamente estarrecedor, seja para 

alunos, seja para os professores. Depois das visitas à metade das escolas propostas, foi 

necessário relativizar o conceito de criatividade, não como um elemento necessário somente 

para a realização dos filmes, mas para que todo o processo CPT ocorra.  

 Sendo o cinema uma forma de arte e essencialmente humana, não pode estar 

estrategicamente localizada acima da sociedade ou apesar dela. Deve estar próxima da 

realidade, seja como processo cognitivo, seja como forma comunicacional, de modo a trazer 

bem próximo da escola pública os meios de resistir frente a um cenário de mercantilização de 

saberes cujo exemplo mais famoso parece ser o da indústria do ensino superior. Em muitas 

escolas visitadas os alunos do segundo e terceiro ano tinham sob seus ombros a tarefa de 

serem aprovados em universidades públicas e/ou arranjarem um emprego, sendo para isso 

necessário abandonarem tarefas como o próprio CPT e demais atividades que em muito 

poderiam contribuir para sua formação humana. Em Queimados, uma das alunas 

entrevistadas, escritora de diversos textos e tendo um livro já pronto (mas não publicado por 

falta de verba), participante de olimpíadas de história e apaixonada por cinema, afirmara que 

deveria cursar Medicina, de modo a poder custear aquilo que realmente gostava. Este exemplo 

sugere a seguinte pergunta: a quem seria dada a chance de ser criativo, artístico, em um 

cenário de poucas ou às vezes nenhuma possibilidade prática de transformação? Como um 

projeto como o CPT pode solitariamente transformar realidades tão cruelmente atravessadas 

pela ausência do Estado e pela urgência de sobreviver?  

 É preciso pensar o CPT então como uma iniciativa pioneira, relevante, mas que 

precisa se tornar política permanente e extensiva a todas as escolas, nas três instâncias de 

poder. Sensibilizar os alunos, torná-los mais argutos ao observar o mundo, não é apenas uma 

boa forma de gerar mais cineastas. Talvez muitos não o sejam, ou mesmo não venham a 

trabalhar com nada parecido. O que pode tornar o contato com o cinema de fato 

transformador parece ser a ideia de - em mundo atravessado por culturas de imagens, 
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midiatizado e mercantilizado - oferecer meios de socialidade para tecer vínculos entre sujeitos 

inseridos igualmente em uma mesma sociedade. Alunos, pais, professores e funcionários, a 

todos esses cabe que a experiência estética seja de fato comunicacional.  A consequência 

direta pode ser vinculá-los entre si, proporcionando mecanismos com os quais possam 

compreender-se como parte de uma coletividade e pleitear transformações em seus bairros e 

cidades. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGIA E PESQUISA DE CAMPO 

Nos itens seguintes (itens 5.1, 5,2 e 5.3) será delineado o cenário inicial, especificada a 

metodologia utilizada na pesquisa, seus elementos estruturantes, objetivos, hipóteses e 

questionamentos consequentes. Também serão descritas todas as fases do processo de 

trabalho, recortes realizados, mapeamentos e primeiras observações. Será relatada cada fase 

da pesquisa de campo, dificuldades encontradas e a experiência nas escolas. Após a 

identificação de métodos, cenário e experiência será realizada a descrição e análise dos dados 

coletados nos formulários e o percentual atingido a partir do que fora estabelecido 

anteriormente, no inicio da pesquisa. Por fim, o universo de informações registradas será 

interpretado com base no referencial teórico. 

 

5.1 Definição do objeto 

5.1.1 Descrição do problema de pesquisa e pontos fundamentais 

 A instância epistemológica de onde se parte na pesquisa localiza-se na comunicação 

e, para tal, compreende-se que se trata de um campo por essência transdisciplinar e em 

diálogo com a educação e a arte. Tal trajetória foi percorrida pensando o meio audiovisual 

como estratégia de transformação social e o processo formativo como caráter fundante da 

estrutura social, não somente de viés pedagógico, mas perpassando o cotidiano e construindo 

novas subjetividades. Assim, se há a opção pelo caminho entre cinema e educação é por 

entender este diálogo como ilustrativo da área de concentração a qual pertence este estudo, 

identificada por Mídia e Cotidiano. 

Como forma de identificar os pontos fundamentais do percurso, convém reforçar e 

explicitar os elementos estruturantes que o formam. O objetivo principal do estudo foi 

analisar em que medida a experiência sensível com o cinema pode gerar vinculações sociais 

entre os alunos e suas comunidades. Como objetivos secundários tem-se a perspectiva de 

pensar o papel do audiovisual como estratégia comunicacional de intervenção no cotidiano e 

mediador da relação entre sociedade e Estado e reforçar o debate entre comunicação e 

sociedade para construir representações e alternativas que visem à emancipação social. Como 

hipótese, postulou-se que a experiência sensível dos alunos com o CPT (oficinas, exibições de 

filmes, cineclubes) pudesse gerar e reforçar laços sociais entre os participantes e estimular 

vinculações sociais entre seus pares e entre suas comunidades.  
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Duas frentes emergiram como questionamentos necessários: o papel dos processos 

comunicacionais como formas de produção de consciência humana e a relação entre 

experiência sensível/vinculação social como potência geradora da liberdade e da cidadania. 

De fato prioritariamente, foi necessário localizar objeto e métodos de pesquisa no campo da 

comunicação. Ainda que o corpus envolva escolas públicas e práticas internas a estes espaços, 

a ideia é analisar experiências compartilhadas e potências de vinculações sociais. 

Há um reforço na ideia de que na observação que foi realizada o foco devem ser os 

processos comunicacionais e as práticas sociais decorrentes desses processos. De modo a 

organizar metodologicamente o processo de pesquisa foi feita a separação das diferentes fases 

da pesquisa. Tal delimitação de fases se deu devido ao fato de ter sido feita a escolha de 

compreender os diálogos entre cinema e educação. Para este objetivo, era necessário delinear 

o cenário inicial de projetos e pesquisas cujo foco envolvesse ações cinematográficas e 

formativas em alguma instância; atividade que será descrita mais detalhadamente em seguida.  

 

 Tabela 1: Fases e métodos de pesquisa 
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5.1.2 Descrição do cenário inicial: recorte do objeto e justificativa 

Na primeira fase, foi necessário descrever o cenário dos projetos em audiovisual no 

Estado do Rio de Janeiro, de forma a construir um panorama das iniciativas existentes e o 

lugar de ação, bem como áreas de atuação, parceiros e o papel do governo em cada situação. 

A opção por projetos circunscritos ao Estado fluminense se deu devido à necessidade de 

recursos de deslocamento para a observação dos projetos, o que demandaria um custo muito 

elevado se a opção fosse por uma pesquisa em nível nacional. A indicação da pesquisa 

exploratória na fase inicial ocorreu uma vez que o universo a ser observado era inicialmente 

desconhecido e era necessário traçar um ponto de partida. De modo a organizar as fases da 

pesquisa, foi criado um cronograma de atividades, conforme segue: 

Tabela 2: 

Cronograma:

Atividade data inicial Data final prevista data  real Resultado

Pesquisa exploratoria sobre projetos existentes 05/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 ok

Descrição em texto dos projetos encontrados 13/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 ok

marcação das entrevistas preliminares  CINEAD,cineclube 

nas Escolas e Cinema para todos 13/02/2014 20/02/2014 21/03/2014 ok

Realização das entrevistas preliminares 15/02/2014 20/02/2014 31/03/2014 ok

Seleção e recorte do objeto 17/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 ok

Descrição do Cinema para todos 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 ok

Escrita do questionário de entrevista 01/04/2014 01/04/2014 10/03/2014 ok

Correção Questionário 10/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 ok

Escrita do capitulo de qualificacao 01/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 ok

Apresentação de Qualificação 01/05/2014 15/05/2014 06/06/2014 ok

Correção de Texto 16/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 ok

realizacao de visitas às escolas do cinema para todos 20/05/2014 20/11/2014 14/10/14-20/11/14 ok

Análise dos dados 25/11/2014 09/01/2014 15/02/2014

Redação de dissertação 13/01/2014 10/04/2015 28/02/2015

Revisão Final 01/mar 31/mar

Entrega de dissertação para banca 02/abr 02/abr

Defesa 08/mai 08/mai

CRONOGRAMA DE DISSERTAÇÃO

FASE 1:DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

FASE 2:RECORTE DO OBJETO- DESCRIÇÃO DE METODOLOGIA-QUALIFICAÇÃO

FASE 3-PESQUISA DE CAMPO

FASE 5:REFLEXÃO CRITICA

FASE 4-ANÁLISE DE DADOS

 

O objetivo da fase exploratória da pesquisa fundamentou-se na listagem de todos os 

projetos que envolvessem meios audiovisuais (como pode ser conferido no Anexo 2), tanto na 

escola como em outros locais, fossem eles permanentes ou itinerantes no Estado do Rio de 
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Janeiro. Assim, o panorama inicial encontrado foi o seguinte, obedecendo ao critério de 

ordenamento por ano de início:  

Tabela 3: Fase exploratória: Listagem de projetos de audiovisual-ESRJ 

Nome do Projeto Início Patrocinador/parceiro

Cineduc 1970 governo/empresas privadas

Centro de prod. Vídeo C. Marista 1994 Parceria com a ONG Mídia Ativa

Escola Técnica Adolpho Bloch 1999 Parceria com a ONG Mídia Ativa

Cinema Nosso 2001 governo federal/empresas mistas/empresas privadas

Projeto Oi Kabum 2003 governo estadual/empresas privadas/UNESCO

Escola Livre de Cinema 2006 Empresas mistas/Gov.Est. do Rio de Janeiro.Cineclube Mate com angú

Educativo Tela Brasil 2007 empresa privada(CCR)

CINEAD 2008 SEBRAE/FAPERJ/FINEP/MAM-RIO.Governo federal

Projeto Cineclube nas escolas 2008 Multirio(Governo Estadual do Rio de Janeiro).Parceria com CINEDUC

Cinema para Todos 2008 Governo Estadual do Rio de Janeiro.Instituto Cultura em movimento)

Polo de Audiovisual de Piraí 2009 Prefeitura de Barra do Piraí/ Light/SEBRAE.empresas privadas

Projeto Favela nosso Jeito de ser 2009 CUFA/Governo Federal

Escola em Mídias 2013 Confraria de Mídia Independente

Inventar com a Diferença 2014 UFF.Secretaria de Direitos Humanos

Recorte geográfico:Estado do Rio de Janeiro

Fase Exploratória:Lista de projetos de audiovisual

 

Convém ressaltar que a escolha de projetos recaiu sobre iniciativas que tivessem em 

relação com a educação, mesmo que não em escolas formais, caso do Instituto INES e do 

Instituto Benjamin Constant. Por isso, projetos sazonais, festivais de cinema e cineclubes sem 

essas características não foram incluídos. A coleta de informações dos projetos selecionados 

foi feita a partir de pesquisas junto à Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, junto a páginas de redes sociais de festivais 

de cinema e coletivos de arte. Em grande parte foram encontrados projetos que tiveram início 

em torno do ano 2000, tendo como uma das justificativas principais o acesso a informações, 

que foi facilitado devido ao meio eletrônico de pesquisa. 

A opção por iniciativas que tivessem participação dos órgãos públicos se deu devido à 

própria constituição do objetivo,que era identificar as conexões entre o cinema como meio 

transformador, o Estado e a Educação e as formas através das quais a produção audiovisual 

pode mudar a representação social do sujeito e vinculá-lo à sua comunidade. Em sendo o 
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Estado uma parte do foco de análise, estabelecer a observação através das iniciativas onde se 

insere o poder público, direta ou indiretamente. Há um marco temporal que sobressai nas 

escolas pesquisadas e aponta o crescimento de projetos de audiovisual a partir do ano de 

2008, ano da sanção da lei 11.646 do governo federal, que modifica a Lei Rouanet e aumenta 

a isenção fiscal para investimento em salas e demais atividades que envolvam o cinema, o que 

poderia ser um indício de um olhar diferenciado do Estado em relação às oficinas de 

audiovisual e demais atividades, como cineclubes e distribuição de ingressos, caso do projeto 

Cinema Para Todos. Uma vez que parte significativa dos projetos ocorre com o incentivo ou a 

parceria de empresários, instituições privadas, produtores de demais grupos da sociedade 

civil, há um caminho de investigação que, entre outros olhares, sugere o uso do audiovisual 

como estratégia, independente da motivação, tanto de governo quanto da sociedade e 

demanda averiguação. Como forma de visualizar geograficamente os projetos foram gerados 

mapas com as iniciativas, em nível municipal e Estadual. 

Em um primeiro olhar foi verificada uma grande diversidade na natureza dos projetos 

e no público envolvido, caso de iniciativas tão diferentes como o Educativo Tela Brasil, o 

Cineclube nas escolas ou mesmo o Inventar com a Diferença, como pode ser verificado mais 

detalhadamente no Anexo 5. Tal distinção também foi observada com relação aos métodos 

das iniciativas e várias regiões que não são atendidas por nenhum projeto e que também 

apresentam deficiência no acesso a salas de exibição. Grande parte dos projetos tem como 

foco o público infanto-juvenil, entre 11 e 18 anos e em ambiente escolar, restando apenas ao 

CINEAD a tarefa de pensar em outras faixas etárias como idosos e profissionais cuidadoras. 

A constatação de um grupo focal tão heterogêneo demandava mais um corte. Como forma de 

restringir o público a ser observado, foi feita então a escolha por crianças e adolescentes em 

ambiente escolar, pelas relações entre comunicação e educação explicitadas anteriormente. 

Nos primeiros levantamentos, foram encontrados, entre outros, o projeto Cinema para 

Todos, que envolve 26 municípios e 79 escolas, e do qual se falará mais detalhadamente em 

seguida. Foram contabilizados 14 projetos 
76

, entre nacionais (que tenham ações no Estado do 

Rio de Janeiro), estaduais e municipais e muitos contam com parcerias entre o Estado e a 

iniciativa privada, na presença de organizações não governamentais e empresas, caso do Tela 

Brasil (parceria entre governo do Estado e CCR). Da mesma forma, se o foco da pesquisa 
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 Parceria com Centro de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento – CEPE; Casas de Convivência para Idosos – 

Prefeitura do Rio de Janeiro 
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reside na relação entre educação e cinema como possibilidade de construção de socialidade, 

compartilhamento de experiências sensíveis e pensando no cinema como um lugar de acesso a 

meios culturais e inclusão social, era necessário circunscrever o olhar por sobre as iniciativas 

das escolas pesquisadas a projetos que envolvessem participação mais distribuída na planta do 

Estado. Além disso, era necessário dialogar o público escolhido (infanto-juvenil em idade 

escolar) com espaços cotidianos onde se pudesse observar suas práticas sociais a partir da 

experiência sensível.   

Na segunda fase de pesquisa foi verificada a necessidade de recortar o universo 

encontrado no Rio de Janeiro, para viabilizar a pesquisa de campo, necessária para conhecer 

em profundidade as iniciativas em caráter resumido e delimitar o objeto de pesquisa devido ao 

tempo disponível para a pesquisa de campo. Nessa perspectiva, foram realizadas entrevistas, 

que constam do Anexo 6
77

, com os organizadores dos projetos Cinema para Todos, CINEAD, 

Cineclube nas escolas e Inventar com a Diferença, devido ao fato de envolverem escolas 

públicas, abarcarem oficinas de audiovisual e estarem localizados, de modo geral, em 

bairros/municípios onde há pouco ou nenhum acesso a cinemas ou centros culturais. Tal 

afirmação se justifica pelo número de escolas envolvidas no processo, caso do Cinema para 

Todos, Cineclube nas Escolas e Inventar com a Diferença, mas também pela diversidade das 

experiências e as linguagens utilizadas, caso do CINEAD. No caso do projeto Inventar com a 

Diferença, devido à proximidade geográfica com um dos locais onde ocorreriam oficinas e 

encontros com professores, foi realizado um acompanhamento da fase de capacitação dos 

professores na linguagem audiovisual, que ocorreu nos dias 14/03 e 15/03/2014. Dessa forma, 

houve oportunidade de ampliar o conhecimento em relação ao projeto e às pessoas 

envolvidas. Apesar da experiência muito relevante, o projeto ocorre em nível nacional, o que 

inviabilizaria um recorte mais abrangente neste caso, devido à ausência de recursos 

financeiros. Da mesma forma, se somente as escolas do IVD no Rio de Janeiro fossem 

observadas, a possibilidade de refletir de forma responsável e aprofundada sobre o objeto 

ficaria limitada. O IVD ficou então, restrito à análise inicial da pesquisa. 

 

 

 

                                                           
77

 Obs: Não foi permitido gravar as entrevistas com o Cineclube nas escolas. Em relação ao IVD, pelo fato de 

tratar-se de experiência dinâmica, como a formação e as oficinas, não foi feita gravação das entrevistas, mas 

realizado o acompanhamento e a participação nas atividades. 
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Figura 4- Mapa de localização dos projetos no Município do RJ:
78

 

 

Fonte: rio. RJ. gov.br. consulta em 13/03/2014 às 08h 

 

 

                                                           
78

No presente mapa não constam os projetos CINEDUC, Educativo Tela Brasil, Cinema para Todos e Inventar 

com a  Diferença. O primeiro, apesar de ter sede fixa, não tem local fixo de atuação o segundo é itinerante e o 

terceiro e quarto respectivamente, Estadual e Nacional.Entretanto, em relação ao IVD,  devido à sua ação 

também no Estado do Rio de Janeiro, foi incluído na pesquisa preliminar. 
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Figura 5- Mapa de localização dos projetos de audiovisual no Estado do RJ:
79

 

 

Fonte: rio. rj.gov.br. consulta em 13/03/2014 às 08:00h 
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No presente mapa não constam os projetos CINEDUC, Cinema para Todos , Inventar com a Diferença( devido 

ao número de pontos) e Educativo Tela Brasil(itinerante).  
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 As entrevistas realizadas tiveram como método as perguntas abertas, em profundidade  

com os responsáveis pelos projetos em seus locais de trabalho. Após o término da presente 

fase, compreendeu-se que uma análise comparativa entre os projetos poderia empobrecer as 

características peculiares de cada iniciativa, cujas características demandariam um projeto 

específico único devido à relevância. De acordo com a premissa de pensar a ação 

transformadora do cinema em ambientes onde as salas de cinema comerciais e/ou espaços 

culturais não fossem presentes e, devido ao fato de, na primeira entrevista com os 

responsáveis pelo projeto Cineclube nas Escolas ter havido uma necessidade de adequação do 

projeto a múltiplos procedimentos e relatórios prévios (o que inviabilizou momentaneamente 

a continuidade do Cineclube nas Escolas no recorte de pesquisa) optou-se pelo projeto 

Cinema para Todos como objeto final de análise. Foi visto que há uma distribuição maior de 

oficinas nas escolas da região central do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, o que não 

parece atender a toda rede, além do critério de seleção das escolas não ficar claro nas 

informações oficiais. De mesmo modo, é preciso verificar em cada escola a relevância do 

projeto e a forma de implementação. No que tange à responsabilidade do Estado, o projeto 

parece centrado na figura do professor como multiplicador de conhecimento, uma vez que é 

ele que vai criar a iniciativas com audiovisual, escolher os filmes, agendar as visitas e 

determinar o papel do cinema no projeto pedagógico de cada escola. É imprescindível 

verificar junto a esses profissionais o papel do governo, ou se apenas disponibiliza os 

materiais. Também parece ser relevante pensar a qualidade dos filmes nacionais exibidos para 

os alunos. Com tais objetivos de análise iniciou-se a fase de descrição e aprofundamento do 

objeto. 

 

5.1.3 Recorte específico: PROJETO CINEMA PARA TODOS 

 

Durante a entrevista com os organizadores novas luzes foram lançadas por sobre a 

realização do CPT e a forma de ingresso das escolas na iniciativa. Viabilizado através de 

editais, consta de etapas de duração anual em que são realizadas três ações básicas: 

distribuição de ingressos a alunos e professores de rede pública para exibições de filmes 

nacionais, abertura de editais para escolha de escolas onde serão criados cineclubes e 

realização de oficinas de audiovisual nas escolas onde existirem os cineclubes. A fase atual, 

que terminou em abril de 2014, contou com a participação de 30 escolas no Estado do Rio de 
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Janeiro, privilegiando os locais onde não há acesso a cinema. Segundo os organizadores, o 

projeto piloto ocorreu em 2008 a partir de iniciativa da Secretaria Estadual de Cultura do Rio 

de Janeiro, em parceria com a secretaria Estadual de Educação do Rio e Janeiro. Em 2010, a 

ONG que administra o projeto atualmente, o ICEM
80

 iniciou a parceria com o Estado na 

realização das oficinas e distribuição de ingressos, que tem como público-alvo alunos do 

ensino médio da rede pública estadual e do EJA(Educação de Jovens e Adultos). No que 

tange às oficinas, são realizadas após edital e são escolhidas escolas onde exista espaço para 

as práticas e, preferencialmente, onde não existam salas de cinema. 

 Convém registrar que, dos 92 municípios
81

 do Estado do Rio de Janeiro, apenas 27 

têm salas de exibição
82

. Em cada município são selecionados grupos de três escolas estaduais 

para formação de uma turma composta por 6 a 8 estudantes e 1 a 2 educadores de cada uma 

das instituições. As aulas acontecem ao longo de duas semanas consecutivas, de segunda a 

sexta-feira. Cada aula tem duração de 4 horas, totalizando 40 horas de formação ao longo de 

10 dias (fonte: cinemaparatodos. gov.br). Além disso, segundo Juliana Domingos, uma das 

responsáveis pelos cineclubes, ocorrem encontros pedagógicos com os professores de todo o 

Estado, para que se possa debater a pedagogia em relação ao audiovisual.Os organizadores do 

projeto informaram na entrevista que não há ações ocorrendo em escolas novas, somente o 

apoio aos cineclubes já existentes, uma vez que estão em período de renovação de 

contrato.Mas os cineclubes permanecem em atividade e enviam relatórios
83

 sistematicamente 

para a organização.É a partir destes informes que é possível aferir a escolha da programação, 

os filmes exibidos, as atividades culturais que ocorrem junto com a exibição dos filmes e o 

público de cada filme.Além das palestras e das apostilas, cada escola com o cineclube recebe 

um kit de equipamentos com telão, projetor, caixas de som, DVD,um catálogo com filmes 

brasileiros e 150 filmes vindos da programadora Brasil
84

,um programa (hoje suspenso) do 

Ministério da Cultura que disponibilizava DVDs de filmes nacionais a circuitos de exibição 

não comerciais.Além disso, é realizado um encontro de capacitação com professores e alunos, 
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  http://www.icemvirtual.org.br/.Acesso em 14/04/2014 às 19h 
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  http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rj  Acesso em 15/04/2014 às 19h 
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  http://www.cultura.rj.gov.br/historico-projeto/cinema-da-cidade Acesso em 15/04/2014 às 19h 
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 Até o momento de finalização deste texto, apesar das muitas solicitações ao ICEM e a SEEDUC.não foi 

possível acessar os relatórios de cada cineclube,somente os registros internos das escolas com as atividades dos 

cineclubes 
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 Advinda do projeto cinemais cultura, a programadora Brasil surgiu para dar conta dos espaços 

alternativos de exibição. http://www.brasil.gov.br/cultura/2012/02/programadora-brasil-aproxima-cinema-do-

cidadao 
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para que estes fiquem responsáveis pela curadoria do espaço, preferencialmente os 

alunos.Ainda segundo Juliana Domingos, a ideia do cineclube é que seja aberto à 

comunidade, resguardadas as limitações de espaço, sendo esse também um critério de 

seleção,que o local possa ser útil à comunidade.De acordo com os organizadores, foram feitas 

sugestões para tornar a experiência com os filmes mais próxima de uma sala de cinema 

convencional como a pintura das paredes e em alguns casos, a compra de cadeiras mais 

confortáveis e ar condicionado. 

Uma vez as salas prontas, foram realizadas as capacitações em parceria com o coletivo 

Mate com Angu
85

e com apoio do material
86

 realizado em conjunto pelo coletivo e pelos 

organizadores do Cinema Para Todos. Todas as iniciativas visam promover a autonomia dos 

alunos para que estes possam pensar a curadoria dos filmes, propor debates e apurar o olhar 

em relação à própria realidade. Há, entretanto, questões que emergem sobre os relatos das 

experiências com os cineclubes. Teriam os alunos autonomia para propor filmes em suas 

escolas e quando as tivessem, quais seriam os filmes abordados e por quais razões?Em uma 

primeira análise, mediante questionamento, os organizadores do programa informaram que, 

durante a temporada de 2013-2014, o filme mais exibido foi Pro dia Nascer feliz (João 

Jardim, 2006), documentário que relata o cotidiano de escolas públicas do Brasil. Urge pensar 

sobre a autonomia nessa escolha e se de fato poderia ser indicativa de uma necessidade de 

pensar o lugar da escola vinda dos alunos, ou se seria apenas uma escolha dos professores. 

Dessa forma, seria possível compreender se os cineclubes funcionariam como um lugar de 

autonomia e mobilização dos próprios alunos ou apenas como estratégia pedagógica da escola 

e se haveria liberdade para a escolha dos filmes e quais as razões para os alunos, se de fato 

escolheram o filme, o terem feito. 

O que parece transparecer a partir dos primeiros relatos, é que há um indicativo de que 

o projeto CPT mobiliza, de alguma forma as comunidades onde ocorrem. Segundo Juliana 

Domingos, em uma das escolas, no Município de São Fidelis, a partir da iniciativa dos 

cineclubes, foram realizadas sessões abertas aos funcionários da escola e exibições de bandas 

de música ocorrem simultaneamente aos filmes, aproximando o espaço como um ponto de 

cultura. Ao pensar na realidade cultural de grande parte dos municípios do Estado, onde as 

salas de cinema, como os centros culturais, são escassos, ainda que pesem a relação desigual 
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  http://matecomangu.org/site/ Acesso em 15/04/2014 às 19h 
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  http://matecomangu.org/guia-pratica-cineclubista_MATECOMANGU-CPT.pdf Acesso em 18/04/2014 

às 02h 
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entre o número de habitantes e a capacidade de cada uma das salas de exibição criadas nas 

escolas, os cineclubes parecem ser em si, um local necessário de debate e reflexão. De modo a 

dar conta desta demanda, foi preciso constituir uma amostragem do projeto Cinema para 

Todos e constituir um método de pesquisa qualitativa através de entrevistas em profundidade 

com participantes dos projetos (professores e/ou diretores), aplicação dos formulários com 

alunos e professores e pesquisa de campo com visitas às escolas escolhidas, para aprofundar o 

olhar sobre a experiência do CPT. No que tange à escolha de 30 escolas/ano (Cinema para 

Todos) foi necessário ainda um recorte que viabilizasse as visitas, o que tornou essencial 

estabelecer um método de eleição. Optou-se por abranger todas as regiões do Estado do Rio 

de Janeiro, portanto foi determinado o número de uma escola por regional estabelecida 

segundo critério da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Além disso, levou-se 

em consideração as entrevistas com os organizadores das oficinas, para tentar incluir, dentro 

do possível, as iniciativas bem sucedidas segundo dados dos próprios organizadores e as que 

tiveram resultados ruins, comparando os casos extremos de modo a tentar refletir sobre as 

iniciativas.  

Logo, ao analisar a Tabela 4 é possível verificar que foi escolhida uma escola de cada 

região, oito ao total. Também foram incluídas na lista, como critério complementar mais seis 

escolas. Devido aos relatos da equipe do CPT
87

terem ressaltado estas últimas escolas citadas, 

foi necessário compreender em que medida e porque as experiências foram consideradas boas 

ou ruins. Além disso, sobressai o interesse de investigar os critérios de seleção das escolas 

que foram escolhidas pelo edital do Cinema para Todos para participar das oficinas. 

Segundo documentação da Secretaria de Estado da Cultura, seriam selecionadas as 

escolas que tiverem pouco acesso a espaços de exibição de filmes, espaço físico para 

comportar o projeto e histórico de projetos culturais para a comunidade. Sem desconhecer a 

importância dos dois primeiros critérios, torna-se necessário refletir sobre o último deles 

como relevante para a escolha de escolas no Cinema para Todos. Tal observação pode ser 

corroborada pelas entrevistas com os organizadores, mas também pelas visitas que serão 

realizadas nas escolas. Algumas questões se destacam, após a leitura dos editais. Seriam as 

escolas selecionadas de fato passiveis de transformar a realidade das comunidades onde se 

encontram?O histórico de projetos culturais seria o suficiente para legitimar a opção por esta 

ou aquela escola?Uma comunidade onde não houvesse nenhuma iniciativa cultural, mesmo 
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por parte da escola local não teria maior necessidade de um projeto como o Cinema para 

Todos? Na premissa dos presentes questionamentos, foram então pensadas as perguntas que 

serão feitas aos entrevistados. 

 

Figura 6 - Regiões do Estado 

 

 

  Fonte: http://www.rj.gov.br/ 

 

http://www.rj.gov.br/
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 No que tange às entrevistas prévias com a equipe do CPT, foi feita a escolha de 

entrevistas em profundidade, com perguntas abertas para os coordenadores dos projetos, o que 

já foi realizado nas primeiras fases de pesquisa. Tal critério dialoga com a ideia de Duarte 

s b e  s mét d s qualitativ s c m  “ge ad  es de   c s de  bse vaçã ” (DUARTE, 2009, 

p.3). De fato, com base nos relatos de Juliana Domingos e Tatiana Maciel, ambas do CPT, 

gerou-se toda uma série de questionamentos inerentes que precisavam ser respondidos não 

somente pela revisão bibliográfica, mas pela pesquisa de campo. Era inevitável ir até os 

alunos, caminhar pelo espaço da escola, conhecer os cineclubes, conversar com cada pessoa 

envolvida na experiência de modo a tentar traçar um quadro mais preciso do que foi o projeto 

CPT para cada um dos participantes. Ademais, uma vez que a experiência é uma palavra-

chave da pesquisa, fez-se urgente pensar nos efeitos dos fenômenos e tentar tangenciá-los, 

quantificá-los. Mais uma vez recorreu-se a Duarte, segundo o qual os métodos quantitativos 

se preocupam em mensurar consequências do que se observa. O autor ressalta que ambos os 

métodos são complementares. Assim foi feito para analisar o CPT, unindo os resultados das 

entrevistas em profundidade com a fase quantitativa, com perguntas fechadas, para os 

professores e alunos das oficinas (a ser realizado nas visitas), de modo a não somente tentar 

mapear características não quantitativas a partir do olhar dos organizadores, mas tentar medir 

as transformações e possibilidades, se existentes, nas respostas dos demais entrevistados.As 

escolas escolhidas, obedecendo ao critério de não terem salas de cinema, foram então: 

Tabela 4- Lista de municípios escolhidos: 

Escolas Região Escolhida 

Barra Mansa Médio Paraíba 

Cantagalo ou Cordeiro Serrana 

Cardoso Moreira Norte 

Duque de Caxias Metropolitana 

Iguaba Grande Lagos 

Laje de Muriaé Norte 

Miguel Pereira Centro Sul 

Queimados Metropolitana 

Santa Cruz Metropolitana 

Santo Antonio de Pádua Noroeste 

São Fidelis Norte 

São Francisco de 

Itabapoana 
Norte 

Seropédica  Metropolitana 

São João de Meriti Metropolitana 
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Figura 7- Mapa dos municípios atendidos no CPT 

 

 

Fonte: site www.cinemaparatodos.gov.br. consulta em 11/03/2014 às 14:12h 
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Figura 8 - Mapeamento dos municípios atendidos pelo Cinema para todos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: cinemaparatodos. rj.gov.br. consulta em 13/03/2014 às 16:15h 
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Contemplar o mapa das atividades do CPT no Estado é enxergar um caleidoscópio de 

múltiplas experiências possíveis em cada município e perceber que em apenas dois anos não 

seria possível visitar todas as escolas do Estado, como era a (inviável) intenção inicial do pré-

projeto no início do mestrado. Por isso cada fase da pesquisa foi importante, para poder traçar 

um recorte e um percurso condizentes com a trajetória da pesquisa. Diante do desconhecido 

cenário das iniciativas com o audiovisual no Estado, foi preciso inicialmente colher 

informações nos mais diversos meios, pela pesquisa exploratória. Logo depois, de posse de 

uma listagem de projetos mapeados e realidades muito singulares, era primordial fazer uma 

escolha, que fosse a um só tempo dialogar com o referencial teórico e viabilizar a opção, 

quase uma obsessão, em ir a campo para observar os fenômenos sociais com o olhar sensível. 

Quatro projetos pareciam promissores: CINEDUC, Inventar com a Diferença, Cinema para 

Todos e Cineclube nas Escolas. Cada um deles desenhava um caminho possível. Uma vez 

escolhido o CPT devido a critérios já especificados anteriormente, era preciso empreender o 

percurso da pesquisa de campo. Por isso, os mapas. Como fazer opções sem observar o 

fenômeno nem associá-lo a sua dimensão geográfica e portanto também simbólica ou, como 

prefere Maffesoli, sensível? Por outro lado, os mapas trazem apontamentos, direções. Ao 

refletir sobre o mapa da ação do CPT no Estado claramente nota-se a concentração de 

atividades na região metropolitana, deixando vários municípios a descoberto. Este fato seria 

consequência da organização do projeto ou efeito da mobilização na escola, alunos ou o 

próprio município? Seria o caso de revisar a estratégia do projeto ou há mais elementos a 

serem considerados? Para responder às indagações foi-se a campo, conforme relato a seguir, 

que, ao contrário do restante do texto, será narrado em primeira pessoa de modo a avizinhar o 

relato da opção, teórica e metodológica relativa à razão sensível, aproximando sujeito e 

objeto. 

5.2: Pesquisa de Campo  

O processo para viabilizar a pesquisa de campo teve início após as entrevistas de 

abril/2014 (Fase 2) e, como já descrito anteriormente, encontrou atrasos devido a problemas 

burocráticos, o que acabou por determinar as escolas que seriam visitadas, conforme foi 

relatado no Diário de Campo(Anexo), que foi sendo construído ao longo de cada fase do 

processo,mesmo antes de cada visita, como base no retorno via sistema e telefone pela 

SEEDUC e, após a autorização da pesquisa, durante as visitas. O agendamento de cada 
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localidade liberada para visita pela SEEDUC, obedeceu a critérios aleatórios da instituição. A 

configuração foi a seguinte:  

Tabela 5:Visitas 

Município Data Escola Resumo da experiência 

Queimados 22/10/14 CIEP Luis Peixoto Projeto em pleno funcionamento e 

apropriação por alunos e professores. 

Comunidade não envolvida 

Santa Cruz 05/11/14 Colégio Estadual 

Mário de Andrade 

Projeto incipiente, profissionais e alunos 

desconhecem o CPT. 

Gov.Portela 02/12/14 E.Estadual Álvaro 

Alvim 

Projeto em funcionamento, comunidade 

local envolvida. 

Serópedica 08/12/14 C.E Presidente 

Dutra 

Projeto atende apenas às necessidades 

pedagógicas da escola. 

 

Em cada visita foi necessário revisar as escolhas metodológicas realizadas 

previamente, assim como formulários e perguntas, pois as realidades das escolas com relação 

ao CPT são profundamente diferentes. Em cada lugar, o que parece mais evidente é que, 

quando o projeto é permanente (caso dos cineclubes), há uma apropriação do espaço e 

equipamentos de acordo com as necessidades das escolas e disponibilidade dos responsáveis. 

Em Queimados, por exemplo, a diretora
88

 contou que, assim que recebeu a informação do 

CPT de que sua escola havia sido contemplada, organizou a escola inteira para a compra de 

material, pintura da sala, troca de cadeiras e até a confecção de uma logomarca do cineclube, 

batizad  de “Cineclube La anjei as”, p is   te  en  da esc la havia sid  ante i  mente uma 

plantação de laranjas. Já a  criação da logomarca foi obra da professora de Artes e dos alunos 

da escola que participaram da capacitação para o Cineclube fornecida pela equipe do CPT em 

conjunto com o cineclube Mate com Angu. Em 25/06/2013 o cineclube foi oficialmente 

inaugurado, após uma oficina de capacitação com o coletivo Mate com Angu e a primeira 

exibição, com a presença de mais de 100 alunos. Durante as entrevistas, diretora e alunos 
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 Cujo nome não foi divulgado a pedido da entrevistada. 
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falaram um pouco sobre a experiência com o cineclube e houve acesso a relatórios 

pormenorizados sobre as atividades da sala de cinema. Segundo os registros, há sessões 

semanais com alunos da sexta série em diante e todos os alunos têm acesso ao acervo de 

filmes, que são enriquecidos por arquivos trazidos pelos próprios alunos.           

Figura 9: Logomarca do cineclube Laranjeiras-CIEP 396-Queimados 

 

                                 Fonte:acervo pessoal 

Figura 10: Interior da sala do cineclube Laranjeiras-CIEP 396-Queimados 

 

Fonte:acervo pessoal 
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A partir da análise do registro de filmes realizado pela diretora foi possível perceber 

que a grande maioria das exibições é de filmes comerciais que também estão em cartaz nas 

maiores redes de cinema do Estado, além de terem ampla divulgação em mídia eletrônica e 

impressa. O que talvez possa minorar o aspecto meramente pedagógico ou de entretenimento 

das ações é o fato de que em cada sessão há debates e em alguns casos até mesmo 

profissionais de cinema já marcaram presença na escola. Outro fator positivo é que as sessões 

são realizadas não somente dentro de conteúdos pedagógicos, mas também fora deles o que 

talvez reflita a grande naturalidade dos alunos de falarem do cineclube e do uso da sala, assim 

como dos funcionários da escola. Durante todo o tempo de permanência, todas as pessoas 

entrevistadas pareciam a par do projeto e do funcionamento da sala. De fato o espaço e a 

prática cinematográfica estão na ordem do dia da escola, pois até mesmo na ultima formatura 

do terceiro ano do ensino médio (2013) foi feito um filme para narrar a trajetória dos alunos 

durante o período escolar. 

É interessante perceber que ainda que não sejam vistos muitos filmes nacionais, há 

uma grande busca por curtas do acervo da programadora Brasil, o que revela curiosidade dos 

alunos em conhecer formatos novos, ação que é favorecida pela liberdade que relatam em 

acessar o cineclube e no livre acesso ao acervo de filmes. De fato o único incidente sobe o 

cineclube foi a dificuldade de administrar tantos alunos interessados em participar do projeto, 

seja na curadoria dos filmes ou na administração do espaço. Há uma preocupação em geral 

dos alunos entrevistados de repassar o conhecimento para novos alunos e continuar 

participando do projeto mesmo depois de sair da escola. Dois alunos chegaram a mencionar 

que tinham vontade de trabalhar com cinema, mas por questões financeiras, deveriam estudar 

algo que desse mais estabilidade antes.  Emergiram alguns questionamentos durante a visita, 

baseados principalmente na conversa com a diretora.  Segundo esta, já houve tentativa de 

contato com escolas da região para que estas possam também usar o espaço, mas não houve 

retorno ou interesse em participar dos eventos no cineclube. Os funcionários também não 

costumam participar do projeto, mas estão em estudo ideias para ampliar o acesso a estes e 

aos moradores, vinculando-o de forma mais próxima à comunidade local.  

Já em Santa Cruz, a pequena participação, associada à ausência de um espaço físico 

dedicado somente ao cineclube, sugere uma limitação na experiência fílmica, argumento 

reforçado pelo fato de que alguns professores responderam ao questionário informando que 
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não puderam participar do projeto, pois não havia vaga para todos. Ou que não tinham 

conhecimento do projeto. 

Ao comparar superficialmente a escola de Queimados e Santa Cruz percebe-se uma 

nítida diferença entre a existência de um espaço libertário de compartilhamento de 

experiências por alunos e funcionários e a simples ocorrência de oficinas de capacitação 

esporádicas. Embora os formulários vão ser analisados em um tópico próximo, sobra a 

percepção de que o lugar sensível, coletivo, afeta de forma mais enfática aqueles que estão 

cotidianamente em contato com um espaço que lhes pertence do que qualquer experiência 

sazonal ou esporádica. Tal reflexão entra em confronto com o pensamento inicial da pesquisa 

de que as oficinas possam ser emancipatórias. Embora a visita a duas escolas ainda seja 

insuficiente para uma conclusão mais específica, na contraposição das duas experiências 

surge uma possibilidade a ser discutida. Ao conceito de experiência sensível inclui-se a ideia 

de experiência sensível cotidiana, fator que passou a ser considerado nas demais escolas a 

partir de Santa Cruz. 

Contato cotidiano com o cinema não esta na lista dos problemas verificados junto ao 

Colégio Estadual Álvaro Alvim,em Governador Portela.Ao contrário.Apesar de informar que 

falta pessoal de apoio para administrar o cineclube, na conversa com a diretora foi verificado 

que, além de ser utilizado diariamente pelos professores como recurso pedagógico, o espaço 

do cineclube está aberto para a comunidade local e já aconteceram sessões de cinema com os 

habitantes de Governador Portela. Em cada evento são distribuídos folders pela cidade e 

fixados cartazes em pontos estratégicos da localidade. Se pensarmos que o cinema mais 

próximo
89

 fica a mais de 20 km da cidade contando com a disponibilidade de transporte 

público, a iniciativa torna-se relevante. 

Após a análise dos registros de filmes apresentados pela diretora houve uma 

constatação: A esmagadora maioria é escolhida pelos professores e tem viés pedagógico. 

Mesmo que pese a louvável ação de abrir as portas do cinema à comunidade, a escolha do 

conteúdo das sessões é parte indissociável da prática cineclubista e sua apropriação para 

tarefas pedagógicas parece empobrecer e descaracterizar a experiência do CPT. Tal 

argumento pode ser reforçado pela declaração da diretoria de que não havia pessoas para 
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 Segundo o CPT, há salas de cinema nos municipios de Vassouras (distante 30km), Barra do Pirai (50km), 

Engenheiro Paulo de Frontin (27km) ou Valença(60km). Dados: cinemaparatodos.gov.br.Acesso em 12/02/2015 

às 17:05 
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administrar o cinema, isso quando o propósito do projeto seria de que os alunos tivessem total 

autonomia para esta tarefa. Alguns fatores, entretanto, são favoráveis: o nome do cineclube, 

Estação Portela, foi escolhido mediante votação realizada entre os alunos, assim como a 

logomarca. A logo foi inclusive um dos motivos das fotografias não terem sido autorizadas, 

pois a placa com a marca não havia chegado ainda. 

 

Figura 11: Interior da sala do cineclube Estação Portela: 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/Colégio-Estadual-Álvaro-Alvim.Acesso em 12/02/15 às 

18:55 

Também há uma grande diferença dos filmes exibidos em Queimados e Governador 

Portela. Enquanto na primeira sobram os títulos hollywoodianos, na ultima escola sobram os 

títulos provenientes do cinema nacional, quem sabe devido à sugestão dos professores. Tal 

constatação dialoga com a ideia de Fresquet (2013) sobre fornecer elementos que fomentem a 

criatividade nos alunos na hora de produzir filmes e com a perspectiva de Bergala (2008) 

s b e    nece  element s estétic s e  ilmes, p  m ve    enc nt   das c ianças c m “ ilmes 

que eles terão cada vez menos chances de enc nt a  em espaç s    a da esc la” (BER ALA, 

2008, p.63). Os filmes devem estar à frente da consciência, observa Bergala, mas também 

devem fazer pensar. Essa mediação deve ser feita pela escola, não somente pelo fato de ser 

https://www.facebook.com/pages/Colégio-Estadual-Álvaro-Alvim.Acesso%20em%2012/02/15%20às%2018:55
https://www.facebook.com/pages/Colégio-Estadual-Álvaro-Alvim.Acesso%20em%2012/02/15%20às%2018:55
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uma instituição formadora, mas por ser um dos lugares de maior potência de socialidade 

cotidiana.  Principalmente o será, se abrir suas portas às comunidades locais. Infelizmente não 

houve exemplos de uma possível criação de redes de cineclubes a partir da escola. Assim 

como em Queimados, em Governador Portela a diretora também informou ter entrado em 

contato com as escolas locais para disponibilizar o espaço, mas da mesma forma não recebeu 

entorno. Os alunos chegaram a produzir um curta-metragem, mas o mesmo não está 

disponível em meio eletrônico, somente em CD e o mesmo não foi disponibilizado para esta 

pesquisa. Também não há conhecimento por parte da direção da escola de festivais onde 

exibir o filme produzido pelos alunos. Como os alunos estavam em época de prova final, não 

foi possível aplicar os formulários com alunos e professores, mas a diretora enviou os 

documentos por email. 

Figura 12: Cartaz da sessão pública do filme Anjo de Chocolate:  

 

Fonte: https://www.facebook.com/pages/ AnjoDeChocolate.Acesso em 12/02/15 às 18:55 

Por fim, na visita à Seropédica, foi possível identificar mais claramente as falhas dos 

formulários aplicados, devido às dificuldades apresentados pelos alunos entrevistados. 

Entretanto, foi possível aplicar os formulários diretamente com professores e alunos, o que 

tornou a visita mais produtiva. O cineclube da escola também tem nome escolhido da mesma 

forma que as demais escolas visitadas, em diálogo com a história do lugar. Em Seropédica a 

sala chama-se Barracão do Dutra, em homenagem ao nome antigo do terreno onde hoje 

funciona a escola. 

https://www.facebook.com/pages/Colégio-Estadual-Álvaro-Alvim.Acesso%20em%2012/02/15%20às%2018:55
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                              Figura 13: Cineclube Barracão do Dutra (Seropédica): 

 

                               Fonte:acervo pessoal 

Infelizmente o Colégio Presidente Dutra não contava com registro de atividades do 

cineclube, razão pela qual não é possível analisar os filmes exibidos e seus usos. 

O que ficou mais evidente após a entrevista foi que o projeto CPT parece se moldar às 

necessidades institucionais da escola (como fornecimento de ingressos para cinema, 

fornecimento de equipamento audiovisual/acervo para complementação pedagógica) sem, 

contudo, se aproximar dos alvos-chave do projeto: alunos e moradores das localidades. Em 

parte, tal quadro se justifica devido à conhecida carência do setor público de educação quanto 

a recursos com os quais dar conta da tarefa diária de formar cidadãos. Afinal, o CPT não é o 

único projeto sazonal que tenta preencher de alguma forma as lacunas deixadas pela falta de 

investimentos e capacitação, embora talvez seja um dos mais abrangentes. Todavia, no que 

tange a autonomia e à héxis educativa, parece haver um longo caminho a percorrer ainda, 

principalmente no que tange ao acesso de funcionários e moradores ao cineclube. Este 

argumento torna-se ainda mais forte, depois que tive contato com o jardineiro da escola. Ao 

ser questionado sobre o cineclube em uma conversa informal, respondeu sem muita certeza de 

que havia uma sala de cinema na escola, mas que nunca havia assistido a um filme lá. 

Reforçou ainda que a sala seria para os alunos. Ora, mas se o projeto demanda experiências 

cinemat g á icas “pa a t d s”, a limitaçã  de públic  n s cineclubes se t  na um empecilh  à 

ideia de experiência emancipatória. Pior do que isso: limita-se ao viés de educação formal, 

cujas nuances não são de modo algum o foco do presente estudo. Ainda que existam 
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limitações de recursos e espaço, uma das bandeiras do CPT é expandir a rede de salas de 

cinema no Estado fluminense, o que não parece ter sido o resultado do projeto. Não obstante, 

ainda não é hora de traçar conclusões mais específicas sobre o CPT. Cabe recorrer aos 

protagonistas das oficinas/cineclubes como forma de corroborar ou desfazer o cenário que 

parece se desenhar após as visitas.Vamos aos formulários,então. 

 

5.2.1 Análise de dados coletados: descrição  

Ao pensar na aplicação dos formulários o objetivo inicial seria tentar mensurar a 

possibilidade de transformação a partir das experiências sensíveis. Optou-se como instância 

metodológica (LOPES, 2014) por descrever e compreender os relatos dos participantes, 

recortá-los e confrontá-los com a pesquisa de campo e as entrevistas em profundidade com 

organizadores do CPT e diretores das escolas. Mesmo em face dos inúmeros problemas 

encontrados, o universo de escolas visitadas e formulários recolhidos figura-se representativo. 

De fato, o corpus de pesquisa inicial envolveu oito escolas a visitar (uma de cada região do 

Estado), mais escolas citadas pelos organizadores do CPT durante a entrevista realizada. Com 

essa escolha metodológica buscava-se recolher material suficiente para traçar um perfil total 

do projeto.Entretanto, o atraso na autorização das escolas e a limitação de que cada escola a 

ser visitada precisasse primeiro ter o processo enviado à C.R.E.,(envio esse que obedeceu a 

regras aleatórias da SEEDUC e não ao critério de ter minimamente uma visita por região) 

obrigou a uma reformulação mais apurada da metodologia e à necessidade de dialogar ainda 

mais com a revisão bibliográfica. Da mesma forma, as desventuras ocorridas na pesquisa de 

campo serviram para apurar ainda mais o olhar para toda e cada entrevista realizada, bem 

como todos os detalhes das escolas. Outro detalhe relevante foi a própria configuração dos 

formulários de pesquisa, pois a experiência com a primeira escola revelou que um documento 

de cinco páginas levava os alunos a perderem a paciência de responder, inserindo informações 

incompletas ou deixando questões em branco. Portanto o formato do formulário foi 

modificado (Ver anexo 2), ficando com apenas uma folha, frente e verso. Também ocorreram 

problemas na interpretação das questões do formulário, pois muitos alunos da escola de 

Seropédica não compreendiam o que significava   te m  “c mp siçã   amilia ”  u “p  duçã  

audi visual”, sendo necessário que fosse explicado. Todas as experiências tornaram a 

pesquisa de campo um divisor de águas, seja para a hipótese inicial, seja para os rumos do 
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estudo a partir daqui, permeando inclusive a interpretação dos dados que será realizada em 

seguir. 

Após a fase de pesquisa de campo foram recolhidos 55 formulários das cinco escolas 

visitada como amostragem. Os formulários online permitiram o acréscimo de somente mais 

três formulários (não foram considerados) e os 86 emails enviados a alunos/professores 

participantes do projeto não resultaram em nenhuma resposta. A configuração dos formulários 

de acordo com a escola é a seguinte: 

Tabela 6: divisão de formulários por escola 

Escola Região Alunos Professor Realizador Total 

Queimados Metropolitana 8 3 1 12 

Santo Antônio 

de Pádua 

Noroeste 4 2 1 7 

Santa Cruz Metropolitana 4 2 1 7 

Seropédica Metropolitana 5 2 6 13 

Gov.Portela Centro Sul 13 3 0 16 

 Obs:A escola de Santo Antônio de Pádua não foi visitada por compatibilidade de agenda da 

diretoria.Em vez disso,os formulários foram enviados por correio. 

 

Em comparação com o corpus proposto que fornecia o número máximo de 14 escolas, 

com o mínimo de 8 escolas (uma por região) em um universo inicial de 30 escolas), 10 alunos 

e 2 professores (12 entrevistas), o percentual mínimo atingido em comparação com o proposto 

foi de 57,8% da proposta inicial. Já para o nível máximo, ou seja 14 escolas, o percentual 

máximo atingido mantendo a base de 12 entrevistas foi de 34,1% da proposta inicial. 
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Tabela 6.1: Percentual atingido por categoria: 

  Alunos Professores  Realizadores 

Limite Mínimo de formulários 80 16 8 

Limite Máximo formulários 140 28 14 

Quantidade atingida 23 11 5 

percentual mínimo 28,75% 68,75% 62,50% 

percentual máximo 16,43% 39,29% 35,71% 

 

Gráfico 1: Percentual atingido de formulários/escolas: 

 

 

Para compreender os resultados dos formulários foi preciso quantizá-los através de 

uma planilha (Anexo 5 ) onde as respostas foram resumidas e foi possível enxergar a relação 

entre elas.Assim, para cada escola foram geradas três planilhas. Logo, cada formulário em que 

as questões eram abertas foram quantificadas, para que pudessem ser estabelecidas 

proximidades nas respostas. Depois disso, as respostas foram agrupadas por similaridades, 

escola e depois, em um quadro geral (ver Anexo 5) para tentar traçar o perfil das respostas e 

estabelecer uma relação entre elas.Por fim, as respostas foram interpretadas no contexto de 

cada escola e no contexto geral. 
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5.3 : Fase interpretativa 

Para interpretar os dados da pesquisa realizada é preciso relembrar minimamente o 

objetivo desta, senão, a essa altura dos acontecimentos, corre-se o risco de se perder entre a 

teoria e a metodologia. Sobretudo no campo epistemológico da comunicação, de viés 

transdiciplinar, é fundamental apontar o caminho que, neste caso, será pautado pela 

experiência sensível e pela vinculação. É este o objetivo, compreender em que medida há uma 

potência de vinculação social que pode emergir das falas dos participantes do CPT e 

aproximar-se da hipótese aventada. Mas o que seria afinal o ator de vincular-se e qual relação 

apresentaria com a comunicação? Recorre-se a Sodré para resolver em parte este problema 

quando o autor diz "que vinculação é a inserção social do sujeito desde o imaginário até as 

orientações práticas de conduta” (SODRÉ, 2010, p.224). Por imaginário e prática 

compreende-se a experiência sensível do CPT. Por inserção social localiza-se a ideia de que o 

projeto possa ter transformado de alguma forma a vida cotidiana dos participantes, 

vinculando-os uns aos outros e às suas comunidades. Portanto, é preciso que dos formulários 

sobrevenha alguma pista de que a vinculação possa ter ocorrido. 

Caminhando ao lado de Lopes para que esta autora forneça estruturas lógicas de 

interpretação de dados, aponta-se para a metodologia como um “sistema de decisões que está 

por trás da construção da linguagem científica” (LOPES, 2014, p.96). Dessa forma, pedindo 

um pouco de paciência ao leitor é preciso recapitular os passos anteriores, ao lembrar que 

primeiro optou-se pelas entrevistas em profundidade com os organizadores do CPT de modo a 

captar a experiência destes com o projeto e, posteriormente, pelas visitas ao espaço das 

escolas como forma de visualizar o lugar onde o fenômeno ocorrera e as relações simbólicas 

presentes ali. Por fim, foi imprescindível recolher os relatos dos participantes e confrontá-los 

com a experiência dos organizadores e a minha própria, tentando extrair dessa ação as 

informações que poderiam confirmar ou refutar a hipótese e localizá-la, se existente, no 

campo da comunicação. Deste modo, se a comunicação é um “processo social básico de 

produção e partilhamento de sentido” (FRANCA in HOHLFELDT, 2001, p.41), a hipótese 

pode se confirmar se for encontrado nos relatos e apontamentos uma partilha sensível dentro 

do processo social estabelecido pelo CPT e gerador de consciência do sujeito de seu lugar 

social. Assim foram feitas as análises. Cabe agora interpretá-las. 

Ainda em Lopes compreende-se a interpretação como a teorização dos dados de 

pesquisa (2014). Logo, uma vez analisados os formulários era primordial estabelecer relações 
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entre os relatos, traçar conexões entre as respostas. Portanto, cada formulário foi agrupado por 

respostas por escolas (ver Anexo 5) e em sequência, foi feita uma interpretação do quadro 

geral. Uma ressalva se faz necessária para a melhor compreensão das realidades das escolas e 

que talvez não tenha ficado clara, ao longo do texto. As atividades que ocorreram em cada 

escola, todas selecionadas no edital de 2012 do CPT foram, respectivamente:  

Tabela 7: Atividades das Escolas: 

Escola Atividade 

Ciep 396-Luis Peixoto - Queimados  Cineclube/Oficinas de Videointeratividade 

 C.E Álvaro Alvim- Governador Portela Cineclube 

C.E Presidente Dutra- Seropédica Cineclube/Oficinas de 

Videointeratividade/Ingressos 

C.E Barão de Tefé -StoAntônio de Pádua Cineclube 

Ciep 392- Mário de Andrade-Santa Cruz Oficinas de Videointeratividade/Ingressos 

 

Como forma de tecer uma análise comparativa entre os formulários pensou-se em uma 

metodologia que abarcasse as perguntas relacionadas, de forma a aferir se os participantes 

sentiram diferença em suas vidas a partir do projeto. Para esta tarefa, foram considerados os 

seguintes fatores abaixo, mais os índices de incidência de pobreza de cada município e a 

distância destes de uma sala de exibição de filmes. 

Tabela 8: Fatores analisados nos grupos participantes (para cada escola e análise geral) 

Grupo Fatores 

Alunos  Melhoria na aprendizagem 

 Melhoria no Cotidiano 

 Cinema pode mudar a sua vida? 

Professores  Melhoria na aprendizagem 

 Melhoria na relação com os alunos 

 Cinema pode mudar a comunidade
90

? 

Realizadores  Percebeu transformação dos alunos? 

 Percebeu transformação da Comunidade? 

                                                           
90

 Foi feita a diferenciação entre a pergunta de alunos e professores sobre como o cinema pode mudar a vida das 

comunidades e dos alunos, pois imaginou-se que os alunos poderiam ter mais facilidade de compreender a 

pergunta dessa forma.A diferença não inviabiliza a comparação, uma vez que entende-se que as vidas dos alunos 

só mudam quando há transformações em seu entorno. 
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Logo depois, foi realizada uma análise quantitativa em todos os formulários (Anexo 5), as 

informações foram agrupadas e foi feita uma interpretação dos dados nos itens 5.3.1. a 5.3.6. 

 

5.3.1. Seropédica: 

Em Seropédica, última escola visitada, o universo de entrevistados incluiu cinco alunos, dois 

professores e um realizador
91

. No que tange aos alunos, a faixa etária de toda a amostra 

encontrada é de 15-19 anos, sendo que 60% moram somente com a mãe e, neste mesmo 

universo, o grau de escolaridade do responsável é somente o ensino fundamental completo. 

Todos os alunos entrevistados já foram ao cinema pelo menos uma vez na vida e costumam 

ver filmes na TV e no cinema também. Tal elemento enfraquece em parte a teoria proposta no 

início do texto de que os alunos não teriam acesso nenhum à exibição de filmes. 

  Tabela 9: Análise de fatores por Escola- Seropédica 

Análise dos dados gerais:aluno.Universo= 5

fator

Mudanças na aprendizagem 0 5 0

mudanças no cotidiano 3 2 0

Cinema muda sua vida 3 2 0

Análise dos dados gerais:professor.Universo= 2

fator

Mudanças na aprendizagem 2 0 0

melhoria na relação com o aluno 1 1 0

Cinema muda a comunidade? 0 0 2

Análise dos dados gerais:realizador= 1

fator

Transformação dos alunos 1 0 0

Transformação da comunidade 0 n 0

NR

sim não NR

sim não NR

sim não

 

Contudo, conforme observado no Capítulo 2 sobre o mercado de audiovisual e acesso 

a cultura, as salas de cinema, mesmo que sejam de frequentadas pelos alunos, continuam 

sendo de difícil acesso e de custo de ingresso elevado (ANCINE,2010), o que em parte pode 

                                                           
91

 A opção por diferenciar realizar realizador de professor se deu uma vez que a inscrição da escola, organização 

dos eventos e coordenação geral das ações não foi feita pelos professores diretamente ligados às disciplinas. Em 

quase todas as escolas, com exceção de Seropédica, esta função ficou a cargo dos diretores. 
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justificar a ação dos cineclubes.Em relação ao CPT, três dos cinco alunos participaram da 

oficina e do cineclube e os outros não participaram de nenhuma das duas atividades.O que se 

torna curioso é que mesmo não tendo participado das atividades, perceberam que estas 

trouxeram mais conhecimento para eles, conforme responderam na pesquisa. Sobre os temas a 

serem abordados, seja nos filmes exibidos, seja nos debates ou curtas-metragem a serem 

feitos, 80% dos alunos consideram a ficção o tema mais importante a ser utilizado nas 

atividades. Embora a escolha em um primeiro olhar possa afastar-se do objetivo de trazer 

consciência aos alunos, a reflexão leva ao caminho oposto. Afinal, através da ficção podem 

ser construídas narrativas que tragam novas visões de mundo aos alunos. Entretanto, nenhum 

aluno afirmou que ocorreram mudanças pedagógicas por causa do CPT. Já no que diz respeito 

ao cotidiano, três dos cinco alunos enxergaram mudanças em suas vidas, como coisas novas 

que podem ser descobertas a partir dos filmes e que estes podem conectar os alunos às suas 

histórias. 

Em relação aos professores, o universo captado foi de dois profissionais, na faixa 

etária entre 25-39 anos e com nível de escolaridade de pós-graduação. Apenas um dos 

professores participou da oficina, mas os dois acharam que o CPT promoveu melhorias na 

aprendizagem dos alunos e acreditam que para melhorar o projeto é preciso ter maior 

quantidade de filmes e relacioná-los com as disciplinas. Realmente, no relato da diretora de 

Seropédica, uma das carências do projeto na escola foi que o projeto ficou restrito ao 

pedagógico e que ainda seria preciso ampliá-lo, com sessões abertas e mais liberdade dos 

professores.  

Reforçou-se a ideia de que o projeto necessita de mais atenção na escola ao visualizar 

as respostas do realizador. Com 50 anos e sem formação em cinema (como todos os 

realizadores e professores, aliás), a participação do profissional ateve-se a levar os alunos para 

as sessões de cinema do CPT, ação que também ocorreu na escola. Apesar disso, há uma 

convicção de que a experiência no CPT é inovadora e tem potência de transformar os alunos, 

por proporcionar que o conhecimento seja construído. Nesse viés, o realizador considerou que 

o papel dos alunos é fundamental na curadoria do cineclube e que as escolas precisam de mais 

apoio, sejam na infraestrutura das salas, seja com suporte aos realizadores das atividades. 

Também é preciso ampliar o projeto para a comunidade, mas as primeiras tentativas de abrir 

as portas do cineclube não encontraram interesse dos moradores. Curiosamente, na entrevista 
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informal com alguns funcionários da escola, a impressão parece ser de que a política da escola 

é de priorizar o uso da sala do cineclube para os alunos. 

Um fator a ser considerado na análise da experiência do CPT é a distância da sala de 

exibição mais próxima de Seropédica. Além de estar a poucos 30km da localidade, em 

Paracambi, convém ressaltar que o município de Seropédica tem o índice de incidência de 

pobreza de 50%
92

 , o que indica que a metade de população local está abaixo da linha de 

pobreza .Dessa forma, o acesso a meios culturais através do deslocamento seria inviável e 

iniciativas como o CPT ganham ainda mais importância.É curioso perceber que o município 

de Seropédica seja o mesmo em que está localizada a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, local de trânsito de universitários e docentes e que ainda assim a localidade não tenha 

sido aparentemente beneficiada no que tange ao acesso a meios culturais, ao menos no que diz 

respeito a salas de exibição. 

5.3.2: Santo Antônio de Pádua 

Nesta escola a análise dos formulários não encontrou uma reflexão mais precisa, pois 

não foi possível realizar a visita ao espaço. Dessa forma, foi preciso compreender nas 

entrelinhas das respostas o perfil da escola e o papel do CPT nesta instituição. O universo das 

respostas inclui então quatro alunos, dois professores e um realizador. 

 

Tabela 10: Análise de fatores por Escola- Sto Antônio de Pádua 

Análise dos dados gerais:aluno.Universo= 4

fator

Mudanças na aprendizagem 1 3 0

mudanças no cotidiano 4 0 0

Cinema muda sua vida 0 0 4

Análise dos dados gerais:professor.Universo= 2

fator

Mudanças na aprendizagem 2 0 0

melhoria na relação com o aluno 2 0 0

Cinema muda a comunidade? 2 0 0

Análise dos dados gerais:realizador= 1

fator

Transformação dos alunos 0 0 1

Transformação da comunidade 0 0 1

sim não NR

sim não NR

sim não NR

 

                                                           
92

Fonte: 

http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=33&codmun=330555&idtema=19&codv=v01&s

earch=rio-de-janeiro|seropedica|sintese-das-informacoes-2003.Acesso em 18/002/15 às 01:03h 

http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=33&codmun=330555&idtema=19&codv=v01&search=rio-de-janeiro|seropedica|sintese-das-informacoes-2003.Acesso
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=33&codmun=330555&idtema=19&codv=v01&search=rio-de-janeiro|seropedica|sintese-das-informacoes-2003.Acesso
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Sobre os alunos, estão todos incluídos na faixa-etária de 15-19 anos, sendo que 50% 

moram com os pais, um mora somente com a mãe e apenas um com outros. O grau de 

escolaridade dos responsáveis é variado, sendo que 50% tem o ensino médio completo e um 

deles tem o nível de pós-graduação.Todos os alunos já assistiram filmes no cinema, 

entretanto,75% destes veem filmes essencialmente no computador.No que tange ao CPT, 

todos os alunos participaram tanto de oficinas quanto dos debates, sendo que 75% acham que 

o tema que envolve problemas da sociedade é o melhor a ser abordado nas atividades do 

CPT.Assim como em Seropédica, nenhum aluno enxergou melhorias na aprendizagem, mas 

todos creem que houve melhorias no cotidiano, como novas visões de mundo, pensamento 

crítico e socialização com pessoas diferentes.Quase não há sugestões para o projeto, pois 

somente um dos alunos observou que a refrigeração da sala seria interessante. 

Já os dois professores estão na faixa entre 25-35 anos, com escolaridade mínima de 

nível superior completo e sem formação em cinema ou comunicação que possa facilitar a 

tarefa de manter as ações na escola. Sobre o CPT, ambos participaram de oficinas e cineclube 

e observam que a experiência com o projeto foi empolgante, além de tê-los aproximado dos 

pontos de vista dos alunos. Os dois acham que problemas da sociedade são o melhor tema a 

ser abordado em filmes e debates no CPT e dois viram melhorias na aprendizagem, como 

maior consciência dos alunos e aproximação entre professores e alunos. Há um consenso 

sobre o cinema como forma de melhorar a vida das pessoas, abrindo o olhar delas, 

incentivando a criatividade e a socialização. Para que ocorra a transformação, entretanto, é 

preciso infraestrutura no projeto e os professores analisam que o CPT precisa ser 

aperfeiçoado, pelo envio de mais filmes e com ar condicionado nas salas. 

As respostas do realizador corroboram a visão de alunos e professores. Profissional 

com mais de 45 anos, este profissional participou de oficinas, sessões de cinema, cineclube e 

formação e mais ativamente na organização do cineclube. É neste espaço de exibição de 

filmes na escola que o realizador enxerga a melhor parte do projeto, onde ocorreram os 

debates pós-cineclube. Há uma visão sobre o cinema na escola como uma fonte de interação 

entre escola e o aluno, conexão que precisa ser reforçada na escola Barão de Tefé, visto que 

ocorreram poucas sessões e que a comunidade também está de fora do projeto. 

A participação de muitos alunos reflete-se na repetição tanto de alunos quanto de 

professores de que o projeto foi transformador e que os debates foram importantes para todas 

as partes envolvidas. É interessante perceber que nesta localidade, onde o cinema mais 
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próximo fica em Itaperuna, distante cerca de 65km e com 41.000 habitantes
93

 e a incidência 

de pobreza de 39% (fonte:IBGE), a experiência com o cineclube precisa necessariamente 

ultrapassar os muros da escola para se tornar de fato inclusiva.O fato de os participantes 

parecem ter enxergado uma potência de crescimento no CPT reforça ainda mais a urgência de 

ampliar e equipar a escola por parte do governo com oficinas , mais do que ingressos de 

cinema, o que seria inviável dada a distância das salas de exibição.  

5.3.3 Governador Portela 

Em Governador Portela, distrito de Miguel Pereira, a visita e as entrevistas ocorreram 

em dias diferentes, devido ao fato da visita ter ocorrido em plena semana de provas. O 

universo de entrevistados incluiu três alunos, dois professores e nenhum realizador. Os três 

alunos estão na faixa etária de 15-19 anos e moram todos com a mãe. A formação dos 

responsáveis vai do ensino fundamental incompleto ao superior completo. Nesta escola foi 

encontrado o único aluno que nunca tinha ido ao cinema. Cerca de 60% veem filmes na tv e o 

restante, no computador. Dois de três alunos participaram das oficinas e cineclubes e acham 

que o melhor tema a ser abordado nas oficinas do CPT é a ficção. Todos os alunos viram 

melhorias pedagógicas a partir do projeto, como aulas interativas e inovadoras e melhor 

relação entre professores e alunos. Cerca de 60% dos alunos acharam o projeto importante 

para o aprendizado e bom para aproximar os alunos uns dos outros e viram melhorias em seu 

cotidiano, como mais interação entre professores e formas de vida melhores. Entretanto, 

apenas um dos alunos acha que o cinema pode melhorar sua vida. 

Sobre os professores, um deles está na fixa de 35-39 anos, um tem 68 anos e nenhum 

deles tem formação em cinema A escolaridade não foi informada por nenhum professor e 

ambos tiveram contato anterior com produção audiovisual. Apesar de somente um dos 

professores ter participado das oficinas e do cineclube, ambos acharam a experiência mágica e 

transformadora, tanto de alunos quanto da aprendizagem, rendimento melhor dos alunos e 

viram melhorias na relação com os alunos. Entretanto, ao que parece somente um viu o 

cinema com potência transformadora e pretende ampliar o projeto para a comunidade. O outro 

professor não respondeu o que pode significar que a experiência do CPT precisa ser ampliada, 

pois esta pessoa também respondeu que as oficinas precisam ser permanentes. Tal argumento 

é reforçado pelo depoimento da diretora quando da visita, de que há falta de pessoal para 
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administrar o cineclube e que ele não é aproveitado como deveria. Entretanto é nesta escola 

onde ocorreram sessões abertas para a comunidade e houve grande empenho da direção em 

divulgar a sessão em todos os meios possíveis. Infelizmente não houve resposta de 

realizadores nos formulários, mas a partir de dados coletados via IBGE sobre o distrito, é 

possível localizar a sala de exibição mais próxima em Vassouras, a 27 km do centro de 

Governador Portela. Embora a incidência de pobreza em Miguel Pereira, município ao qual 

pertence Governador Portela seja de 18%, ainda assim o IDH municipal é de 0,745, o que é 

considerado médio
94

. Contudo a taxa de analfabetismo na população acima de 15 anos é alta, 

o que sugere a importância não só de ampliar o projeto na escola, mas de elevar as sessões 

abertas para a população que não está incluída na faixa de alunos de escolas da região como a 

Álvaro Alvim por exemplo. Cabe registrar que nenhum realizador respondeu aos formulários. 

 

Tabela 11: Análise de fatores por Escola- Governador Portela 

Análise dos dados gerais:aluno.Universo= 3 

sim não NR Fator 

Mudanças na aprendizagem 3 0 0 

mudanças no cotidiano 3 0 0 

Cinema muda sua vida 1 1 1 

    Análise dos dados gerais:professor.Universo= 2 

sim não NR Fator 

Mudanças na aprendizagem 2 0 0 

melhoria na relação com o aluno 2 0 0 

Cinema muda a comunidade? 1 0 1 

    Análise dos dados gerais:realizador= 0 

sim não NR Fator 

Transformação dos alunos 0 0 0 

Transformação da comunidade 0 0 0 
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5.3.4 Queimados 

Primeira escola a ser visitada, o CIEP 396 Luis Peixoto pode ser considerado o caso 

melhor sucedido dentre todas as visitas do CPT. Acredita-se que esta característica se deve ao 

empenho da diretora da instituição, não somente com o CPT, mas com todos os projetos de 

complementação pedagógica que se aproximam da escola e são imediatamente incorporados e 

incentivados pela professora. Assim também ocorreu com a visita realizada ao local, pois a 

direção já havia lido o projeto e aguardava minha presença para colaborar como fosse 

possível. O Luis Peixoto também foi o maior universo coletado de formulários, com sete 

alunos, três professores e um realizador. E uma vez que os formulários foram preenchidos 

durante a entrevista com a diretora, foi possível aferir as respostas in locco, assim como 

dúvidas e impressões dos participantes.Como nas outras escolas, todos os sete alunos têm 

idades entre 15-19 anos, sendo que seis moram com ambos os pais. Cerca de 70% dos 

responsáveis tem escolaridade máxima até o ensino médio completo e 100% dos alunos já 

foram ao cinema. No que tange aos hábitos culturais, apenas três alunos já tiveram contato 

prévio com produções audiovisuais e 70% veem filmes na TV. 

Sobre o contato com o CPT, todos os alunos participaram tanto de oficinas quanto de 

cineclubes e 70% veem os problemas da sociedade como o tema principal a ser abordado nas 

atividades do projeto, seguido de ficção. Este dado se reflete na produção de curtas na escola, 

onde os alunos realizaram filmes abordando os problemas de sua cidade e também falando 

sobre bullying. 

Todos os alunos viram melhorias na aprendizagem a partir do CPT, como aulas mais 

dinâmicas e melhores conteúdos nas disciplinas. Permanece a dúvida sobre se o conteúdo é 

melhor ou se os alunos estariam mais envolvidos com as aulas e mudariam sua forma de vê-

las. Cada um em seu tempo, um aluno afirmara que viu melhora na relação com os 

professores e outro alegou que se tornou mais crítico a partir do CPT. Todos os alunos viram 

melhorias no seu cotidiano, como melhoria nas relações entre alunos e professores e somente 

entre os alunos, ver o mundo de outra forma e maior responsabilidade. Sobre a experiência do 

CPT, cinco de sete declararam ter aprendido muito sobre cinema e a cidade e conhecido 

muitas coisas novas em grupo. É interessante como o fazer cinematográfico causou 

curiosidade de 50% dos alunos, que sugerem mais informações sobre produções audiovisuais. 

Somente um ano sugeriu que as sessões de cinema fossem abertas. Contudo, 100% dos alunos 

acreditam que o cinema pode mudar a vida das pessoas, gerando olhar crítico, novas 
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percepções sobre o mundo, através do conhecimento de outras realidades e até mesmo sendo 

um descanso para a realidade. Realmente durante a visita, dois dos alunos mais engajados no 

cineclube segundo a direção, manifestaram desejo de fazer cinema, mas um deles, justamente 

a aluna que tinha dois livros escritos e paixão pela linguagem fílmica, informara que não seria 

possível realizar esse sonho, pois precisa de uma profissão que a ajudasse a se sustentar. Este 

olhar pragmático reflete a realidade de um município onde a incidência de pobreza chega a 

67%
95

.Talvez também seja este quadro a razão dos três professores entrevistados afirmarem 

que o melhor tema a ser abordado seriam os problemas da sociedade.  

Todos os docentes estão na faixa de 25-35 anos, tem pós-graduação diferente de 

cinema e nenhum deles teve contato prévio com o audiovisual. Apenas dois de três  

participaram da oficina e do cineclube e este mesmo número acredita que a experiência com o 

CPT foi muito bom, mas 100% acham que houve melhoria na aprendizagem dos alunos, 

como maior interesse e facilidade em expressarem-se em grupo.Todos os professores 

entrevistados reconheceram melhoria na relação professor/aluno e acham que o cinema pode 

melhorar a vida cotidiana, por aproximar os alunos da escola e levar cultura e informação para 

os alunos e suas comunidades.Há um consenso de que o projeto precisa ser ampliado para 

mais alunos e oficinas, o que corrobora o relato da diretoria de que houve grande procura para 

participação no cineclube e até alguns desentendimentos entre os alunos,devido ao interesse 

geral no projeto.Com relação ao realizador, é um profissional com mais de 45 e seu papel no 

CPT foi fazer a inscrição da escola e viabilizar o projeto depois de aprovado no CPT.  

A experiência no CPT foi considerada emocionante, única, que aumentou o 

entrosamento dos alunos e criou um ponto de encontro (o cineclube). A afirmação sobre o 

lugar compartilhado foi feita somente nesta escola e realmente o cineclube Laranjeiras parece 

ser um ponto de encontro onde os alunos opinam sobre os filmes, planejam atividades e 

incentivam a participação dos colegas. O realizador afirma que houve melhoria na relação 

entre alunos. Contudo, a comunidade ainda não teve grande participação no projeto, mas há 

planos de abrir o cineclube para a localidade. Considerando que a sala de cinema mais 

próxima está a 16km (em Nova Iguaçu), a incidência de pobreza já relatada, o índice de 

desenvolvimento humano baixo (IDH-M= 0,589) e a taxa de analfabetismo (5,34% depois dos 
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15 anos considerada elevada
96

, o desenvolvimento do Cineclube torna-se estratégia 

fundamental para pensar o desenvolvimento social da localidade. 

 

Tabela 12: Análise de fatores por Escola- Queimados 

 

Análise dos dados gerais:aluno.Universo= 7

fator

Mudanças na aprendizagem 7 0 0

mudanças no cotidiano 7 0 0

Cinema muda sua vida 7 0 0

Análise dos dados gerais:professor.Universo= 3

fator

Mudanças na aprendizagem 3 0 0

melhoria na relação com o aluno 3 0 0

Cinema muda a comunidade? 3 0 0

Análise dos dados gerais:realizador= 1

fator

Transformação dos alunos 1 0 0

Transformação da comunidade 0 1 0

sim não NR

sim não NR

sim não NR

 

5.3.5: Santa Cruz 

A última escola a constar nesta análise, Escola Estadual Mário de Andrade, em Santa 

Cruz, foi o lugar onde o projeto CPT parece estar mais enfraquecido. É impossível não notar 

que esta seja a escola onde não foi implementado o cineclube, somente ingressos de cinema 

foram distribuídos e foi realizada uma oficina de videointeratividade, ainda em 2012. 

Também foi a localidade onde menos pessoas tinham conhecimento do projeto. O universo de 

formulários incluiu quatro alunos e dois professores. Entre os estudantes, três estão na faixa 

de 15-19 anos e um na faixa de 19-24 anos. Cerca de 50% moram com ambos os pais, cuja 

escolaridade está entre o fundamental incompleto e o ensino médio completo. Todos os 

alunos já foram ao menos uma vez ao cinema e 75% veem filmes prioritariamente na TV. 

Sobre o CPT, 100% acham que os problemas da sociedade são o melhor tema para 

oficinas do CPT, embora apenas a metade tenha participado das oficinas e acharam que houve 

melhoras na aprendizagem, como maior interesse dos alunos nas disciplinas. Segundo metade 
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dos alunos houve maior aproximação de pessoas e dos estudos com o projeto. Todos os 

alunos declararam que a experiência foi boa, seja por poder ir ao cinema, trazer mais 

conhecimento ou estimular os alunos e que o cinema pode melhorar a vida, por trazer coisas 

novas, conhecimento e torná-los pessoas melhores (1 aluno). 

Tabela 13: Análise de fatores por Escola- Santa Cruz 

Análise dos dados gerais:aluno.Universo= 4 

sim Não NR Fator 

Mudanças na aprendizagem 2 1 1 

mudanças no cotidiano 2 1 1 

Cinema muda sua vida 4 0 0 

    Análise dos dados gerais:professor.Universo= 2 

sim Não NR fator 

Mudanças na aprendizagem 0 1 1 

melhoria na relação com o aluno 0 1 1 

Cinema muda a comunidade? 2 0 0 

    Análise dos dados gerais:realizador= 0 

sim Não NR Fator 

Transformação dos alunos 0 0 0 

Transformação da comunidade 0 0 0 

 

Já entre os professores, ambos na faixa etária de mais de 45 anos e nível escolaridade 

de pós-graduação, o contato com o CPT foi mínimo. Afinal, nenhum professor teve contato 

com oficinas ou cineclubes. Apenas fizeram uso dos ingressos do CPT. Foi neste grupo onde 

foi afirmado por um professor que não foi autorizada sua participação no projeto, afirmação 

que não foi confirmada pela direção. Nenhum professor sentiu melhorias na aprendizagem, 

mas  acham que o projeto tem potência para auxiliar a comunidade como entretenimento e por 

mostrar outras realidades pros alunos.Para isso, sugerem que sejam oferecidos mais filmes e 

ampliados os horários para as sessões de cinema. Uma ressalva faz-se necessária: Apesar de 

alguns entrevistados falarem sobre o cineclube, há um desencontro nas informações, pois a 

escola não teve cineclube do CPT, somente oficinas e muitos entrevistados confundiram o 

projeto com outro, Cinedebate, criado na sala da biblioteca pela professora responsável. 

A visita em Santa Cruz, logo após ver o caso bem sucedido de Queimados, reafirmou 

a necessidade de um espaço permanente de encontro dos alunos, materializado na ideia do 
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cineclube. Sem esta iniciativa, todo o esforço do CPT parece evanescer-se tão logo findem as 

oficinas e sessões de cinema. Embora a sala de exibição mais próxima esteja a apenas 16 km 

de distancia, em Itaguaí, a presença de uma sala pública de exibição em um bairro com um 

dos piores índices de desenvolvimento humano (119   lugar de 126 bairros do Município do 

Rio de janeiro(fonte: IBGE.2013) seria um passo importante para efetivamente melhorar a 

vida das pessoas da região. 

 

5.3.6 Análise Geral 

Após a análise de cada escola, foram quantificados os dados em uma só tabela: 

Tabela 14: Análise comparativa das respostas 

Quantização dos dados gerais:aluno.Universo= 23 

SIM NÃO NR Fator 

Mudanças na aprendizagem 13 9 1 

Mudanças no cotidiano 19 6 1 

Cinema muda sua vida 12 1 9 

    Quantização dos dados gerais:professor. 

Universo= 11 

SIM NÃO NR Fator 

Mudanças na aprendizagem 9 1 1 

Melhoria na relação com o aluno 8 2 1 

Cinema muda a comunidade? 8 0 3 

    Quantização dos dados gerais:realizador= 5 

SIM NÃO NR Fator 

Transformação dos alunos 2 0 3 

Transformação da comunidade 0 1 4 

 

Quantitativamente entre os fatores-chave, na observação dos que enxergaram 

transformações a partir do CPT foi verificado que em um universo de 23 alunos, 70% viram 

melhorias na aprendizagem, 60% viram melhorias no cotidiano. Cerca de 55% viram que o 

cinema pode mudar sua vida. Sobre os professores, 81,8% veem mudanças na aprendizagem, 

72,7 % veem mudanças nas relações com os alunos e também 72 % veem que o cinema tem 

potencial de mudar a vida das comunidades. Sobre os realizadores, 40% do total veem 

mudanças ocorridas nos alunos.Analisando as melhorias registradas, foi feito um 



154 

 

agrupamento por temática, resultando em três grupos por afinidade, visualizados segundo as 

respostas às perguntas discursivas feitas aos participantes. Como o objetivo final não era 

apenas aferir transformações na aprendizagem, foram considerados critérios que se 

relacionassem ao cotidiano dos alunos e das comunidades em relação ao CPT. O resultado foi 

agrupado por grupos (alunos/professores/realizadores), considerando todas as pessoas que 

responderam sim às mudanças ocorridas no CPT. É possível verificar no quadro abaixo: 

 

                      Tabela 15:Análise de melhorias por temáticas 

Análise das melhorias registradas nos 

cotidianos dos alunos.Universo = 19 

Critérios Quantidades 

Conhecimento 6 

melhora a socialização 6 

melhora visão de mundo 4 

Diversão 3 

  Análise das melhorias registradas nas 

comunidades.professores.Universo = 8 

Critérios Quantidades 

Conhecimento 1 

Cultura 3 

Socialização 3 

Entretenimento 1 

  
Análise das melhorias registradas nas 

comunidades.Realizadores.Universo =2 

Critérios Quantidades 

Conhecimento 1 

Socialização  1 

 

Embora não seja possível comparar localidades tão diferentes em uma análise geral, há 

um perfil que se delineia após a investigação das escolas, em diálogo com as visitas e a 

pesquisa dos índices de desenvolvimento dos lugares. Em primeiro lugar, para a já citada 

desconstrução da ideia simples de que os alunos não têm acesso nenhum a salas de cinema ou 

exibição de filmes. Com exceção de um aluno, a maioria dos jovens já frequentou salas de 

exibição, portanto é preciso abandonar a ideia do cineclube c m  send  a “única” salvação 

possível para desenvolver práticas culturais nas regiões. Em que pesem os indicadores 
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socioeconômicos aferidos, há que se compreender que o CPT é apenas mais uma iniciativa, 

não a única possibilidade. 

De fato, as primeiras análises pareceram desanimadoras para a hipótese inicial, mas há 

que se pensar que, em uma observação científica em que não há dificuldade, não há o que 

observar, não há engrenagens a ajustar e efetivamente não se faz pesquisa. A verdadeira 

análise do objeto de pesquisa parece estar no não dito, no que não se fala ou que não se fez, na 

pergunta que não está nos formulários ou não foi respondida a contento. É preciso ir 

extrapolar, com novas fases e novos métodos para aprofundar a experiência entre cinema e 

educação e nesse viés este estudo aponta novos caminhos, retomadas e novos diálogos com as 

escolas personagens. É possível perceber que as escolas visitadas acabaram reunindo várias 

vertentes do mesmo projeto, porque se em Queimados, Seropédica,Santo Antônio de Pádua e 

Governador Portela houve o cineclube, em Santa Cruz só houve uma oficina em 2012 e 

distribuição de ingressos em 2013, ou seja, a ação do CPT é quase nula e nessa diversidade é 

possível identificar diferentes nuances do projeto. 

Assim, a cada leitura dos formulários, há muitas perguntas depreendidas das respostas, 

como quando os alunos respondem que já foram ao cinema. Faltou informar onde, para aferir 

a distância que percorrem para ir ao cinema e se é uma atividade cotidiana ou se acontece de 

raro em raro. Uma vez que o foco central não estava somente nos hábitos culturais dos alunos, 

mas sobretudo na experiência com o CPT, concentrei-me em compreender os modos como 

esta vivência ocorreu. 

O que parece ser uma realidade é que, apesar de já terem ido ao cinema, a maioria dos 

alunos assiste filmes ou na TV em seu cotidiano (11 entrevistados). Em segundo lugar, no 

cinema e somente depois, no computador. O fato da TV ainda ser o lugar onde mais se tem 

contato com narrativas audiovisuais reforça a ideia da intensa influência que os valores 

midiatizados têm sobre a forma de ver o mundo dos alunos. Tal característica reflete-se em 

cada filme produzido por eles e é preciso levar esta influência em consideração para pensar na 

experiência com o CPT. Ter contato com um universo cinematográfico de fato, seja na 

distribuição de ingressos, oficinas ou cineclubes é ter a possibilidade de romper com a 

hegemonia de valores e representações diários com os quais tem contato na TV. Sobretudo se 

pensarmos que durante as atividades do CPT foram criadas narrativas feitas pelos próprios 

alunos. Ainda que obedeçam aos formatos próximos do televisivo, ao contrário do que se faz 

costumeiramente ao assistir TV, fazer cinema é uma experiência coletiva, permeada de 
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decisões que são tomadas e acatadas por todos e determinam as atividades que todos farão. 

Não parece ser por acaso que em todas as escolas, alunos professores e realizadores (em 

maior ou menor quantidade de acordo o tipo de implementação do CPT para cada caso) 

concordam que houve melhora nas relações entre professores e alunos e dos alunos entre eles. 

Da mesma forma, palavras como interação, socialização e aproximação estão nas respostas de 

4 das escolas, principalmente das escolas onde ocorreu o cineclube. Onde houve apenas 

oficinas e distribuição de Ingressos (Santa Cruz) também foi o lugar onde menos se 

perceberam mudanças tanto na aprendizagem quanto no cotidiano.Apesar da quantidade de 

respostas apresentar um indício positivo para o CPT, os entrevistados foram vagos quanto às 

transformações, limitando-se a  esp nde  “sim”  u “nã ”  

Sobre a diferença entre transformações pedagógicas e cotidianas, há que se observar 

que a transformação pedagógica também afeta o cotidiano e o indivíduo como um todo, pois 

se na escola há a formação para a vida, é preciso melhorar a formação para melhorar as 

pessoas. Esta foi mais uma ideia consolidada no início do projeto e que rolou por terra na  

pesquisa de campo. Não parece ser possível afastar o cenário pedagógico e o cenário 

sociológico nos objetos observados, o que demanda ainda mais cuidado na análise dos dados, 

para que não se corra o risco de pensar soluções no campo da educação, em vez de no campo 

comunicacional. Por isso, cada elemento observado foi compreendido como parte de uma 

experiência coletiva, comunicacional e sensível ocorrida dentro de um ambiente de trocas 

simbólicas, a escola. É como mecanismo de formação de consciências que se dialoga com a 

educação e é apoiada nos pressupostos teóricos de autores como Sodré, Barbero e Freire sobre 

a visceralidade da relação entre educação e comunicação que se realizou esta pesquisa do 

CPT. Ainda assim, não se analisa o processo cognitivo de cada aluno, mas a experiência 

compartilhada de um grupo enquanto posto em relação nas práticas do CPT.   

Tomando como exemplo a afirmação de que muitos alunos comentam sobre o cinema 

ter estimulado sua aprendizagem, há uma aproximação com a ideia de Sibilia sobre a escola 

como tecnologia de época. Seria então o audiovisual a ponte para trazer a escola para os 

tempos atuais?Para Sibilia, as subjetividades contemporâneas demandam atrativos, que talvez, 

em alguma medida, possam ser encontrados nas novas tecnologias de informação. 

Tal pensamento de Sibilia pode ser reforçado pela percepção de Farbiarz de que as 

conexões entre educação e tecnologias digitais devem acompanhar o uso consciente em sala 

aula, nã  c m  uma “pedag gia d s   g s de a ti íci ” (FARBIARZ, 2015), mas como uma 
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maneira de compreender o contexto dos alunos e reforçar relações entre professor e alunos. 

Tanto Farbiarz quanto Sibilia sinalizam não ser suficiente pensar as TICS como forma 

atrativa. Trazendo o debate para o objeto de pesquisa em questão, não se trata de observar o 

CPT como a única solução para atender demandas históricas na educação formal, mas de 

refletir sobre a experiência sensível com o cinema como forma possível de se pensar outros 

modos de fazer sujeitos criarem vinculações entre si e percepções conscientes sobre o mundo. 

Logo, um dos indicadores percebidos foi de que, para muitos dos alunos que 

responderam o questionário, sim o CPT os aproxima da escola. Mas faz mais do que isso: 

aproxima-os das suas próprias realidades, posto que em três das escolas, as expressões como 

“desc b i  c isas”, “n vas visões de mund ”, ”pensament  c ític ”, “n vas pe cepções s b e 

  mund ”, “c nheciment  de  ut as  ealidades” e “c isas n vas” sã  utilizadas pa a 

referirem-se à experiência com o CPT. Tais expressões definitivamente não se referem 

somente ao viés pedagógico da experiência, mas a transformações percebidas em suas vidas 

como um todo. Mais do que aproximar os alunos da escola, o CPT parece ter a potência de 

aproximá-los de uma vida melhor, da qual a escola pode fazer parte, como lugar cotidiano da 

socialização. 

Dentre o universo pesquisado, a circunscrição do CPT ao âmbito pedagógico parece 

ficar a cargo dos professores, que, seja nas conversas informais nas visitas, seja nos 

formulários, reafirmam o viés pedagógico do projeto e insistem que seja utilizado para 

melhorar o desempenho educacional dos alunos. Sem desconhecer a necessidade de auxílio 

que fica evidente para qualquer observador do sistema escolar público nacional, parece que a 

particularidade do CPT está em ser uma iniciativa de compartilhamento sensível, mais do que 

pedagógico. Embora a melhoria dos processos cognitivos ocorra, é o fato de estarem juntos 

por algum tempo debatendo e compartilhando experiências em um lugar comum que parece 

ser o elemento com maior potência transformadora no projeto. Talvez essas vivências não 

tenham sido tão acentuadas nos professores, embora muitos reconheçam que os alunos se 

transformaram a partir do CPT. 

Sob este aspecto, o perfil dos professores não faz diferença para suas reflexões sobre o 

projeto. Por exemplo, o item idade na classe professor não parece ser uma variável relevante, 

pois as respostas não parecem ser determinadas por visões de mundo geracionais, mas pela 

experiência diária com os alunos. Independente da idade, houve respostas favoráveis ou 

desfavoráveis ao projeto em igual medida. A grande maioria dos professores também não tem 
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formação em cinema, apesar de serem eles os principais responsáveis por dar suporte aos 

alunos. Isso significa que fazer cinema não se trata somente do aprendizado da técnica, mas 

de ter sensibilidade e interagir com os alunos. Assim, a ideia que fica dos docentes é que 

muitos se envolveram com o projeto como uma atividade pedagógica comum, não diferente 

de nenhuma outra. 

Por fim, uma vivência torna-se mais representativa do que as demais e sobressai nos 

formulários: a do realizador. Embora exista como grupo de análise, o nome realizador acabou 

extrapolando a função de somente organizar as atividades do projeto, mas de ter autonomia 

para pensar a experiência e vivenciá-la por completo. Em um primeiro olhar, a experiência 

para os realizadores parece ser muito mais rica do que para os alunos e professores. Afinal são 

eles que fazem acontecer as atividades. Mas, por vezes não conseguem tornar a experiência 

coletiva e de fato transformadora para todos. É preciso depreender desse fato a ideia de que os 

alunos precisam se envolver com a experiência de fato e ter autonomia para que seja 

realmente transformadora.  Logo, os alunos também se tornam realizadores do CPT quando 

têm mobilidade para atuar na organização do projeto, caso da escola de Queimados, por 

exemplo. 

Como última análise, cabe uma autocrítica em relação aos formulários: em duas das 

escolas houve dificuldade na interpretação das perguntas, seja entre alunos, seja entre 

realizadores, o que demandou a alteração dos formatos a partir da segunda escola. Também 

sobrevém a dúvida de que talvez um formato eletrônico ou um game pudessem ser mais 

atraentes e mais próximos dos alunos, ou ainda a experiência com as oficinas in locco, 

objetivo pretendido e não alcançado na pesquisa devido à suspensão das oficinas do CPT em 

2014 e devido ao atraso da liberação para a visita nas escolas.Caminha-se então com 

Farbiarz(2015) e Sibilia para a ressalva necessária por sobre a necessidade de usar as novas 

tecnologias de informação somente para atrair alunos. É necessário reforçar o coro de projetos 

como o CPT para fortalecer a perspectiva de ponte que os meios podem ser, mas sem 

esquecer do componente fundamental que lhes dá sentido: as pessoas.Nelas reside o 

componente utópico e transformador de qualquer iniciativa, a experiência sensível e a 

potência da héxis, por mais  que pesem em todo projeto limitações e dificuldades. 

 Sobressaem ainda dúvidas sobre métodos e análises que melhor poderiam se adaptar 

ao presente projeto. Entretanto, dados os cronogramas e a tarefa auto-impingida de 
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acompanhar escolas fora do circuito metropolitano de instalações culturais em um prazo de 1 

ano (após a qualificação),este parece ter sido o melhor método encontrado até o momento. 
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6 CONCLUSÃO 

"... falam tanto que a gente tem que ficar (na comunidade), mas não tem uma educação 

que faça com que a gente  ique ” Catia Mendes
97

 

 

Ao chegar nesse ponto da pesquisa, uma cena ilustra todo o processo até aqui. Mais 

uma vez recorre-se ao filme Cinema Paradiso (TORNATORE, 1989) na sequência final em 

que Totó volta a seu povoado e encontra a mãe que, na surpresa do reencontro, deixa cair ao 

chão o novelo de linha com o qual fiava. O fio ao desenrolar, torna-se a metáfora da vida do 

personagem, tão emaranhada à magia do cinema quanto está a presente pesquisa. Em cada 

fase concluída, tal e qual na produção de um filme, era preciso pensar na fase seguinte sem 

perder o fio da narrativa, sem esquecer-se de tecer tramas entre os Capítulos para que fosse 

possível enxergar, depois do trabalho terminado, toda a imagem formada. E agora, uma vez 

cada etapa finalizada, qual a imagem que transparece após a pesquisa com o CPT? 

Retomando as propostas apresentadas no início da pesquisa, temos que o objetivo 

principal era analisar em que medida a experiência com o cinema poderia gerar vinculações 

sociais dos alunos entre eles e em relação à suas comunidades. A partir da conclusão de todas 

as etapas metodológicas e principalmente após a interpretação dos formulários há indícios de 

que sim, existe uma potência de vinculação social dos participantes do CPT entre eles e em 

relação às suas comunidades. Entretanto, é preciso problematizar não só a resposta 

encontrada, mas a própria pergunta formulada. No início da pesquisa, o simples conceito de 

vinculação, ou o nexo entre o eu e o outro era o alvo pretendido, muito em parte porque não 

se tinha ideia de qual seria o perfil do nexo a ser encontrado, se de fato o seria.Como 

mensurar vinculações simbólicas e aproximações entre sujeitos em 14 escolas diferentes ao 

longo de dois anos? Era preciso pensar além d  “sim” e tenta  compreender   “c m ” n s 

resultados apreendidos. Portanto, foram feitos diversos cruzamentos de respostas, tanto das 

entrevistas em profundidade quanto dos formulários, bem como das anotações do diário de 

campo, pa a tenta  alcança    “c m ”  E entã  se chega ao primeiro objetivo secundário: 

analisar o papel do audiovisual/cinema como estratégia comunicacional de intervenção no 

cotidiano.  Seria assim o cinema uma forma bem sucedida de interferir no cotidiano daquelas 

                                                           
97

 Aluna de escola pública do Vale do Jequitinhonha e participante de oficinas de audiovisual que culminaram no 

filme Geoimigrantes, realizado pelo professor de Geografia e artista plástico Gildásio Jardim (JARDIM, 2010) 
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localidades onde o CPT foi implementado? E como isso ocorreria? O quadro traçado a partir 

das respostas delineia visíveis interferências principalmente na vida dos alunos, sendo que o 

cotidiano de cada um foi o fator mais claramente apontado como passível de mudança com o 

CPT. Vale ressaltar que as perguntas sobre mudanças no cotidiano eram abertas, ou seja, caso 

os participantes percebessem transformações em suas vidas, deveriam informar qual seria essa 

modificação com base em critérios pessoais. Cada resposta foi agrupada por temática (Ver 

tabela 11) e os critérios de mudança de visões de mundo e maior socialização (as respostas 

que se almejava encontrar desde o início da pesquisa) estavam presentes com grande 

representatividade nos formulários. Restava apenas compreender o “como”. Seriam essas 

transformações vivenciadas pelos participantes suficientes para diagnosticar o CPT como um 

projeto emancipatório? E então se chega ao objetivo secundário, pensar nas interfaces entre 

comunicação e sociedade com base na relação entre mídia e cotidiano, a partir do CPT. E 

aproxima-se de outra questão norteadora do projeto: analisar de que forma o cinema pode 

servir como experiência transformadora, ruptura com a imersão no bios midiatizado e 

propositora de novas visões de mundo. Esta também era a hipótese central, que o projeto 

pudesse transformar visões de mundo. Ora, se os próprios alunos informaram que mudaram 

suas formas de ver, há uma potência no CPT que não pode ser ignorada e que foi possível 

tangenciar na observação do objeto. Todavia, é necessário distanciar-se de Benjamin, 

inspiração inicial da pesquisa, para localizar o agente transformador não só no cinema, mas 

principalmente na experiência sensível coletiva. Sendo assim, não parece ser pelo fato de ser 

cinema, mas pelo fato de ser coletiva e estética que a prática cineclubista faz com que os 

alunos e professores voltem seus olhares uns para os outros. Embora reconhecendo que, na 

sociedade da imagem o audiovisual como forma expressiva torna-se uma estratégia 

fundamental, a percepção sobre o CPT foi de que somente a inserção do audiovisual como 

meio de fruição e debate não alcançaria o potencial que parece essencial para sustentar a 

reinvenção da educação, nem tão pouco do sujeito. Seria preciso que a experiência se tornasse 

realmente transformadora e para isso ela deve se tornar cotidiana. Afinal, é sob a camada de 

cotidianidade existente em qualquer grupamento social que residem os costumes, valores e 

práticas que reconhecemos como profundamente atravessados não só pelo bios midiatizado, 

mas por instituições e estruturas sociais que atualmente parecem insuficientes para modificar 

e emancipar sujeitos.  
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Por outro lado, o cotidiano também é onde pode se abrigar o pensamento sobre o bem 

comum, ou, por outra denominação, a ética. Então, ao relacionarmos os conceitos de práticas 

sociais e pensamento para o bem comum, chegaremos a uma instituição em específico: a 

escola. Desde o começo do trabalho, uma pergunta fazia-se renitente: Por que então ater-se 

apenas à escola, uma vez que os lugares da experiência podem ser outros e os pressupostos da 

razão sensível apontavam para a direção oposta das estruturas formais da sociedade e para 

modos não institucionalizados de socialização? A aposta pela escola figura exatamente no 

caráter obrigatório de sua função na cotidianidade e seu espaço. Ainda que em crise, na 

sociedade contemporânea é o lugar por excelência onde se constroem as práticas sociais e se 

promove a socialização dos sujeitos. É o lugar para onde devem ser enviados todos aqueles 

pelos quais o Estado deveria zelar: crianças e adolescentes. Para esta construção moderna, 

disciplinar e, por vezes, extremamente coercitiva, rumam diariamente alunos, seja para que o 

governo se ocupe deles enquanto os pais trabalham, seja porque ainda é o lugar onde se tem 

acesso aos recursos mais básicos de sobrevivência. Na escola, ainda que residam 

inacreditáveis muros e grades em grande parte das instituições públicas, de todo o descaso e 

da financeirização do conhecimento, reside um pequeno componente de liberdade: a liberdade 

de ser em conjunto.  

Portanto, o espaço escolar ainda pode ser o lugar de potência de trocas simbólicas, 

construção de pensamento ético e cotidiano. À parte todas as ancestrais dificuldades e 

abandonos pelos quais passa a instituição escolar, esta até esse tempo ainda reserva em seu 

inte i   a capacidade de estabelece  víncul s e  aze  ge mina    “cum”, p ssibilitand  a 

emergência do “nós p lític ”  Lugar do exercício da desigualdade e da democracia falha, 

como apontavam Barbero e Rancière, respectivamente, a escola também resiste como célula 

comunal de agregação de pessoas e de partilha de tarefas e sentido em qualquer localidade a 

qual pertença. 

Nessa lógica, na experiência com as práticas fílmicas, seja de fruição ou de criação, 

sobressai a ideia de que é o afeto constituído pelo compartilhar das horas cotidianas e das 

sensibilidades nas sessões de cineclube o viés transformador, seja do CPT, seja de qualquer 

iniciativa que se pretende emancipatória. É curioso pensar como o pré-projeto apresentado no 

início da presente pesquisa pudesse ter como palavra-chave o cotidiano e, durante o 

desenvolvimento do trabalho, tenha sido deixado de lado, dando lugar à experiência. Contudo, 

ao final da investigação, o cotidiano retorna como condição importante da prática no CPT, 
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Cultura da imagem: do espetáculo à Ágora virtual repensar métodos, conceitos teóricos e 

escolhas. A primeira delas foi a escolha por modificar um formulário de cinco páginas para 

outro de apenas uma folha, com campos mais claros sobre as intenções de pesquisa e assim 

aproximar as questões da realidade dos participantes. A outra opção foi colocar a paixão pelo 

cinema de lado, mesmo que momentaneamente, para tentar compreender um fenômeno de 

modo mais completo e perceber as nuances das vivências com o CPT sob um prisma de 

múltiplas faces e onde a principal parece ser a da comunicação. Nesse viés, a opção de visitar 

as escolas, traçada nas primeiras etapas do projeto, foi fundamental. E como não há mal que 

não traga um bem, o atraso na entrada nas escolas trouxe como benefício o tempo necessário 

para completar o percurso teórico antes de ir à campo.Tal ação por um lado poderia ter 

engessado as observações nas escolas, o que não ocorreu, uma vez que as visitas e a pesquisa 

bibliográfica aconteceram depois das entrevistas com os organizadores dos projetos e as 

visitas preliminares ao IVD. Assim, teoria e prática confrontaram-se, criando um ambiente de 

mais perguntas do que certezas quando foi chegada a hora de começar a pesquisa de campo 

no CPT. 

Outra modificação singular foi a alteração das instâncias teóricas que preconizavam a 

mudança a partir de uma visão política historicamente localizada em Gramsci. Sem 

desconhecer a necessidade de recorrer ao autor italiano para pensar formas de hegemonia e 

resistências, aos poucos surgiu a dúvida sobre como seria possível somente ao pensamento 

gramsciano dar conta de pensar formas de vinculação e participação em um tempo onde os 

meios de comunicação tornam-se a forma representativa mais relevante da 

contemporaneidade? Por esse motivo, a ideia de “nós p litic ” a ast u-se um pouco do 

formato contra-hegemonia x hegemonia para propor um olhar político voltado para as práticas 

sociais. Permeado de trocas simbólicas, o fenômeno CPT nas escolas visitadas tem ambiente 

em uma instituição de ensino formal sim, entretanto sugere-se que seu “g ã  utópic ”  eside 

na construção de um lugar cotidiano em comum. Sendo assim, a luz que o cinema pode jogar 

não estaria somente na experiência estética, mas na possibilidade de humanizar tanto os 

sujeitos quanto as práticas sociais, inseridos igualmente em um espaço midiatizado, mas 

também sensível. 

Pensar no espaço político e, por conseguinte, comunicacional na contemporaneidade 

com base no CPT é entender que o projeto aponta para novos caminhos, seja para 

continuações da presente pesquisa, seja para o aperfeiçoamento do próprio projeto. Uma vez 
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que os cineclubes foram identificados como os espaços mais representativos das práticas, é 

preciso que não fiquem restritos à circunscrição de uma escola,mas que os muros modernos e 

disciplinares das escolas deem lugar a pontes em direção às comunidades e redes com as 

demais escolas.Assim, só é possível pensar em um fortalecimento das práticas se a 

experiência do CPT tornar-se permanente, cotidiana e se os alunos tomarem nas mãos a tarefa 

de dirigir suas atividades. O inverso pode transformar o projeto em mais um espaço 

disciplinar, onde o conteúdo escolar terá o suporte tecnológico de filmes, em vez de apenas 

livros. Ultrapassando: aponta-se o compartilhamento de experiências e responsabilidades nos 

modelos de uma comunidade de aprendizagem como o espaço de transformação social por 

excelência, emb iã  de um “nós p litic ” c tidian , horizontal e sensível, portanto 

transfigurado. E, sendo o cineclube um núcleo para onde os afetos convergem, é preciso 

estender as mãos em prol de uma rede de comunicação que se firme para além das estruturas 

hierarquizadas do Estado, tornando-se um ponto de cultura de cada comunidade. A ideia da 

rede pode facilitar o acesso aos filmes dos alunos, a eventos culturais e educativos das escolas 

e, principalmente, facilitar o acesso dos alunos, responsáveis e professores a eles mesmos e a 

seus pares. Interligar os espaços e pessoas é a alternativa apontada, entre muitas possíveis 

para tornar a escola um lugar de fato comunicacional, entendendo o processo comunicativo 

hoje como devendo ser analisado não mais como um “ undament  da c nsciência humana 

[...], mas [...] como estratégia [...] de inserção do indivíduo na sociedade” (SODRÉ, 2010, p. 

33). Dessa forma, sugere-se que, para suscitar a héxis qualquer experiência precisa 

necessariamente atravessar o espaço de silêncio preenchido pelo componente comum e 

sensível que está além de linguagens ou teorias, mas profundamente permeado de 

humanidade, sem a qual será impossível pensar em cidadania. Além disso, sobressai a certeza 

de que é preciso a apropriação do CPT como uma política de Estado permanente, não só pela 

elevação de recurso, mas para que seja modificado o olhar que insiste em práticas sazonais 

para perspectivas que de fato sejam incorporadas à rotina da escola.  

Por outro lado, é necessário trazer mais braços para que as iniciativas, quaisquer que 

sejam, não fiquem somente sobre os ombros de professores e diretores, como mais uma 

competência pedagógica a ser cumprida. Equipamentos são necessários e bem vindos, mas é 

fundamental associá-los a equipes de suporte permanente, para as quais o corpo docente de 

cada escola possa recorrer, sem ter que se tornar “da n ite pa a   dia”, um p   issi nal de 

cinema. No que tange à formação associada à técnica ou à estética, a análise do projeto denota 
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que ambos os elementos, dissociados, não são suficientes para minorar os efeitos de um 

desinteresse que se faz endêmico. Em diálogo mais uma vez com Farbiarz, “a falta de 

motivação é o principal motivo da evasão escolar” (NERI, 2007 apud FARBIARZ,2010, p.5). 

O autor também pontua a necessidade de transformar as formas de se relacionar com a cultura 

e o ambiente educacional. Trazendo para mais próximo do CPT a ideia de desinteresse e 

relacionamento, nem técnica nem estética sozinhos parecem dar conta de aproximar alunos da 

escola e portanto,  de novas visões de mundo. É preciso que seja criado um espaço coletivo de 

reflexão e criatividade por onde a formação esteja como objetivo final. Mas é preciso também 

que sejam protagonistas, seja qual for a estratégia a ser utilizada.  

É preciso repensar também as formas de escolha do CPT não somente para que seja 

feita uma seleção de escolas, mas que toda a rede pública tenha um espaço cotidiano de trocas 

afetivas e políticas, onde os alunos tenham autonomia para criar e a comunidade tenha 

liberdade para pertencer. De igual forma, é necessário compreender as atividades do CPT 

como um só processo. Por isso, não basta selecionar oficinas, cineclubes e ingressos em 

lugares distintos ou corre-se o risco de oferecer às escolas experiências inacabadas ou 

insuficientes. 

Por fim, como um caminho possível e uma dedicatória, volto meus olhos a Catia 

Mendes, aluna de uma escola pública do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, participante de 

oficinas de audiovisual que geraram o filme Geomigrantes (JARDIM, 2010). Apesar de não 

ser o objeto final da pesquisa, foi a partir deste filme que todos os questionamentos que 

culminaram neste trabalham surgiram. Jovem moradora de uma das regiões de maior 

desigualdade no país, a aluna falava no filme sobre sua vontade de ficar em sua comunidade, 

mas a urgência de precisar ir embora, para conseguir se sustentar. Apesar de todos os esforços 

do professor Gildásio e das oficinas de audiovisual, em uma pesquisa posterior, descobriu-se 

que Catia migrara, procurando trabalho em Belo Horizonte.   

A arte e a experiência coletiva, à parte todos os esforços, não serão sempre suficientes 

para transformar o mundo e não conseguem pôr abaixo muros de desigualdade. Podem, 

entretanto, mudar pessoas e fazer com que seus olhares possam convergir para o outro, 

fazendo-o parte de si e tornando a vida cotidiana mais dialógica e plural. O olhar da câmera, 

ao ser compartilhado, é apenas um recorte de mundo, necessário para que os sujeitos possam 

apropriar-se de suas narrativas, compartilharem-nas e compreenderem a infinidade de roteiros 

e personagens distintos que existem em suas vidas. Nesse particular, permanece a esperança e 
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a c nvicçã  de que s mente enquant  se es “em c mum” se á p ssível pensa  em t ilha    

caminho da contemporaneidade. 
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Anexo 1: 

 

Primeiro modelo de questionário para entrevista com realizadores de oficinas de audiovisual 

Organizadores: 

1.Você poderia falar da sua trajetória em relação ao cinema/educação? 

2. Onde começou a ideia do projeto? 

3.Como são propostos os temas? 

4.Qual a relação do cinema com o projeto pedagógico da escola? 

5. Qual a duração do projeto? 

6. Envolve jovens em qual faixa etária? 

7. Como funcionam as oficinas? 

8. Qual o perfil socioeconômico dos alunos? 

9. Os professores tem formação em cinema ou comunicação? 

10. Qual o papel dos alunos na realização das oficinas? 

11.Qual a relação dos alunos com o cinema antes das oficinas?Você percebeu alguma 

transformação nessa relação após as aulas? 

12.Alguns dos alunos têm experiência com produção audiovisual? 

13. Ha apoiadores,para além do Estado? 

14.Qual sua opinião sobre a colaboração das empresas no projeto? 

15. Como é a relação da comunidade/bairro com o projeto? 

 

Alunos: 

 

Perfil 

 

1. nome__________________________________________ 

2. idade: 

(   )5-9 anos 

(   )10-14 anos 

(   )15-19 anos 

(   )20-24 anos 

 

Composição familiar 

3. Com quem mora? 

(   ) pai 

(   ) mãe 
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(   ) pai e mãe 

(   ) outros 

 

4. Quantos irmãos? 

(  )1  (  )2 (  )3  ou mais 

 

5. nível de escolaridade dos pais 

(   )analfabeto 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior incompleto 

(   ) ensino superior completo 

(   )pós-graduação 

 

Hábitos culturais 

6. Já foi anteriormente ao cinema? 

(  ) sim (  ) não 

7.Onde costuma ver filmes? 

(   ) TV 

(   )cinema 

(   ) internet 

 

8. O que assiste? 

(   )TV 

(   ) jornais 

(   ) filmes 

(   ) novela 

(   )esportes 

(   ) outros.Quais? _________________ 
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cinema 

(   ) documentário 

(   ) ação e aventura 

(   ) cinema nacional 

(   ) drama 

(   )animação 

(   )suspense 

(   ) terror 

(   ) humor 

(   )outro 

 

internet 

(   ) redes sociais 

(  ) jogos 

(   ) filmes 

(   ) sites de noticias 

 

9.  Contato com produção audiovisual anterior à oficina? 

(  ) sim (  ) não 

 

10. Participa das oficinas? 

(  ) sim (  ) não 

 

11. Participa do cineclube? 

(  ) sim, é a primeira vez 

(  ) não, já participei antes 

 

12. Quais temas pensa que seriam interessantes de serem abordados em filmes? 

(   ) histórias de ficção 

(   )problemas da sociedade 

 

13. Qual gênero de filme gostaria de ver na escola? 
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(   ) documentário 

(   ) ação e aventura 

(   ) cinema nacional 

(   ) drama 

(   )animação 

(   )suspense 

(   ) terror 

(   ) humor 

(   )outro 

 

14.Percebeu alguma melhoria de aprendizagem das disciplinas da escola a partir das 

oficinas? 

(  ) sim (  ) não 

Se sim,qual? 

R:___________________________________________________________________ 

 

15.Percebeu alguma melhoria em seu cotidiano e nas relações pessoais  a partir das 

oficinas? 

(  ) sim (  ) não 

Se sim,qual? 

R:___________________________________________________________________  

 

16.Percebeu alguma transformação na relação com os professores e colegas de classe a 

partir das oficinas? 

(  ) sim (  ) não 

 

17.Tem sugestões para que o projeto possa atender melhor às suas necessidades? 

R:___________________________________________________________________ 

18. Acha que o cinema pode melhorar a sua vida? 

(  ) sim (  ) não 

Se sim,como? 

R:___________________________________________________________________ 
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8. Tem ideia de seguir profissão relacionada ao audiovisual? 

(  ) sim (  ) não 

 

Professores: 

 

1. nome 

2. idade: 

(   )18-25anos 

(   )25-35 anos 

(   )35-45 anos 

(   )mais de 45 anos 

Formação em cinema ou comunicação: 

(  ) sim (  ) não 

2. Contato com o audiovisual anterior à oficina? 

(  ) sim (  ) não 

3. Participa das oficinas? 

(  ) sim (  ) não 

4. Participa do cineclube? 

(  ) sim (  ) não 

5. nível de escolaridade  

(   ) ensino fundamental 

(   ) ensino médio 

(   ) ensino superior 

(   )pós-graduação 

6.Quais os temas mais abordados pelos alunos nas oficinas? 

(   ) histórias de ficção 

(   )problemas da sociedade 

10. Percebeu alguma melhoria de aprendizagem das disciplinas da escola a partir das 

oficinas? 

(  ) sim (  ) não 
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11. Percebeu alguma transformação na relação com os professores e colegas de classe 

a partir das oficinas? 

(  ) sim (  ) não 

12. De que forma acha que o governo poderia contribuir para melhorar o projeto? 

13. Tem ideias para melhorar o projeto? 

14.Acha que o cinema pode melhorar a vida da comunidade? 

(  ) sim (  ) não 
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Anexo2:Novo modelo de formulário 

:  
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Anexo 3:Pesquisa exploratória:Levantamento de projetos de Audiovisual 

 CINEDUC: 

 

 Fundado em 1970, o CINEDUC é uma instituição sem fins lucrativos que pauta seu 

trabalho nas relações entre imagem e educação e tem entre seus fundadores professores e 

pesquisadores dos quadros da História, Educação, Arte e Comunicação. Sua missão é 

“p  m ve  a  e lexã  s b e as linguagens audi visuais c m   públic  in ant -juvenil e 

educadores, formais e informais, a fim de contribuir no processo educativo transformador, 

at avés d  desenv lviment  da c nsciência c ítica”  (  nte: Site cineduc   g b )  Inici u suas 

atividades realizando oficinas em escolas particulares, que tinham a duração de três anos e 

culminavam com a produção de um filme super-8
98

. 

 Elisabete Bullara (que fez parte da primeira turma de cinema da Universidade Federal 

Fluminense), uma das fundadoras do CINEDUC, lembrou, em entrevista realizada em julho 

de 2013 para uma primeira perspectiva deste estudo, que foi a partir de aulas de cinema na 

PUC-RIO que nomes como Cacá Diegues e Marialva Monteiro começaram a pensar o cinema 

como filosofia e, no caso de Marialva Monteiro e Elisabete Bullara, a construir diálogos que 

levassem o cinema mais próximo de crianças e adolescentes. A partir de patrocínios
99

 foi 

possível chegar até escolas públicas e, em 1990, com a filiação ao CIFEJ (Centre International 

Du Film p u  l’en ance ET La Jeunesse), ó gã  da UNESCO, c meç u a pa ticipaçã  em 

festivais nacionais e internacionais. Entre suas realizações recentes, está a organização de 

sessões de cinema para crianças em centros culturais no Rio de Janeiro, mostras em festivais 

como o festival de cinema de Tiradentes, o Festival do Rio e o CCBB itinerante, evento que 

reuniu sessões de cinema para crianças em cidades do sul e do nordeste brasileiro. 

Programado para os dias 08 a 23 de maio de 2012, a partir de patrocínio do SESC, o primeiro 

festival de cinema itinerante do CINEDUC teve lugar em cinco cidades do interior fluminense 

(Silva Jardim, Bom Jardim, Quissamã, Cordeiro e Itatiaia), aliados a exibições na Caixa 

Cultural, que fica no Centro do Rio de Janeiro. Através de quatro programas foram exibidos 

37 filmes a estudantes de escolas públicas, em sessões realizadas em centros culturais, 

                                                           
98

  Formato de produção fílmica criado na década de 1960 e que facilitou muito a produção de filmes 
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escolas, teatros e apenas um cinema, em Quissamã. Foram realizados debates com os 

estudantes antes e depois dos filmes e a avaliação dos organizadores Alexandre Guerreiro e 

Elisabete Bullara indicou uma elevada receptividade por parte dos alunos em relação aos 

filmes. Segundo o coordenador do projeto, Alexandre Guerreiro, durante o evento foi possível 

pe cebe  que “vá i s alun s senti am-se estimulados a começarem a produzir audiovisual no 

espaç  esc la ”  (Alexand e  ue  ei  , du ante ent evista  ealizada na sede do CINEDUC em 

03/07/2013). De fato, em análise inicial, os muitos filmes vistos continham depoimentos dos 

alun s que c    b  am essa pe spectiva, quand  decla a am que pe cebiam que   “ aze  

cinema” m di ic u seus  lha es em  elaçã  a  mund  e estimulou-os a aprender outras 

coisas.  

 

 Educativo Tela Brasil 

 

Criado a partir da fusão dos projetos Cine Tela Brasil, Oficinas de Vídeo Tela Brasil e Portal 

Tela Brasil
100

, leva salas de cinema (cine tela Brasil) a centros culturais e escolas, além de 

oficinas (oficinas de vídeo tela Brasil), workshops e debates, três semanas em cada local. 

Através do projeto de workshops, voltados para professores de ensino fundamental e médio 

das redes pública e privada, é possível aprender a montar vídeos e cineclubes na comunidade. 

As oficinas ocorrem desde 2007 e são realizadas de modo itinerante, tendo passado por 103 

cidades do Brasil até hoje. Na origem de tudo, está o trabalho dos cineastas Laís Bodanzky e 

Luiz Bolognesi com o projeto cine Mambembe
101

 (1996-2004). A bordo de um caminhão, os 

dois artistas levavam filmes nacionais de classificação livre a públicos do interior do Brasil. 

Segundo o vídeo no site do projeto, foi necessário o apoio da iniciativa privada, na figura das 

empresas CCR Cultura nas Estradas e Via Oeste, para que o projeto tivesse recursos para se 

tornar permanente. Apoiados na estatística  de que 92%
102

 dos municípios do país não têm 

sequer uma sala de cinema para chamar de sua, os organizadores levam um ambiente similar 

ao das salas de cinema dos grandes centros urbanos, com projeção em 35mm, ar condicionado 
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  http://www.telabr.com.br/educativo/oficinas-tela-brasil. (Acesso em 13/02/2014 às 9h) 
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e som profissional.Em depoimento registrado nos vídeos presentes no site da instituição, 

muitos espectadores revelaram que tinha sido seu primeiro contato com o universo do cinema. 

Figura14- Cine Tela Brasil: Fragmento de vídeo extraído do site. 

 

Fonte: Cr/educativo/imprensa.  

  Figura 15- projeto tela Brasil oficinas itinerantes 

 

                 Fonte: Site telabr   
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Em cada oficina, os alunos produzem três curtas-metragens. No último dia do curso, 

os vídeos são exibidos em uma sessão especial para a comunidade e familiares, e há a 

presença de um convidado. Depois das oficinas, há o suporte do Coletivo Tela Brasil, 

comunidade virtual criada no portal Educarede
103

, patrocinado pela fundação Telefônica e 

com o apoio do Ministério da Cultura. 

 Oi Kabum: 

 

Inspirado na ideia do educador Darcy Ribeiro sobre o uso da televisão em CIEPS, o 

projeto foi criado em 2003 e visa aproximar jovens de comunidade de meios tecnológicos de 

criação e produção de imagens. Conta com quatro escolas nos Estados da Bahia,Minas Gerais, 

Recife e Rio de Janeiro e já atendeu,segundo site da empresa Oi
104

, mais de três milhões de 

jovens.Tem como parceiros a ONG CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular e as 

Secretarias de Cultura dos Estados onde o projeto se localiza.Há ainda uma parceria com a 

UNESCO. 

Figura 16- projeto Oi Kabum 

 

                 Fonte: http://www.oifuturo.org.br/educacao/oi-kabum/   

 Cinema Nosso:  

O projeto Cinema Nosso foi criado em 2001, depois de alguns jovens terem participado da 

produção do filme Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002) e oferece cursos de 

audiovisual a estudantes a partir do ensino médio. Em 2010 tornou-se ponto de cultura e tem 
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cursos de cinema e animação. O primeiro se divide em três módulos (básico, intermediário e 

avançado), com duração total de um ano e meio, onde são ensinadas técnicas de roteiro, 

edição, produção e finalização. Já o curso de animação dura apenas um semestre, em que são 

ensinadas técnicas de stop-motion, pixelation e desenho animado tradicional, Há também 

oficinas livres, que ocorrem ao longo do ano. O Cinema Nosso tem também, desde 2009, uma 

Produtora-Escola, espécie de escritório modelo ou empresa júnior, criada com o objetivo de 

mostrar aos alunos o que seria trabalhar profissionalmente no mercado cinematográfico. A 

escola não forma só profissionais, mas parece ter o viés humanista. São três turmas de 

documentários, novas mídias e roteiro e o foco é mesclar alunos de ensino médio e 

universitários, moradores da Baixada Fluminense e da zona sul, de modo a construir diálogos 

pautados na criação e não em juízos provisórios. Segundo o coordenador, Andre Tavares, ex-

aluno da instituição, durante entrevista realizada em 01 de novembro de 2013, já ocorreram 

casos de roteiros sobre travestis ou demais temas considerados polêmicos em que a exibição 

de filmes, debates e a interação com os outros alunos fez com que os alunos transformassem 

sua forma de olhar o tema. Inicialmente, o viés do Cinema Nosso era formar técnicos, 

iniciativa que perdurou até 2004, quando houve necessidade de modificar a tônica da 

aprendizagem e dar-lhe um enfoque mais humanista. 

Em 2012, após identificarem uma demanda vinda do mercado, iniciou-se uma 

modificação no currículo de modo a equilibrar a formação técnica e humana. Os alunos 

entram mediante processo seletivo, que ocorre uma vez por ano e onde são avaliadas 

condições socioeconômicas e a diversidade dos candidatos, de modo a mesclar pessoas de 

diferentes locais e níveis sociais. As aulas se dividem em produção, teoria e cineclube, sendo 

todas obrigatórias.A escola funciona com o apoio do Ministério da Cultura e com 

investimento de empresas como a Petrobrás, SEBRAE, CIEE, através de editais. 

 

 Polo de Audiovisual de Barra do Piraí: 

 

O pólo é uma estratégia da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí para atrair produtoras, 

formar profissionais e plateia na localidade. Foi criada a empresa Film Commission de Barra 

do Piraí para dar suporte às produções. Entre outros, um dos projetos da iniciativa chama-se 

Luz, Câmera e educação
105

, que tem como foco escolas da Rede Estadual, Municipal e 
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Particular. Tem a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do SEBRAE, das 

produtoras Mauá Filmes e Creative Estudio.Também qualifica professores da rede pública em 

produção e roteiro, para que eles sirvam de multiplicadores desse conhecimento nas 18 

escolas do município com quase 500 alunos. Cada escola fica responsável por realizar um 

curta-metragem de ficção que é enviado para participar do Festival Estudantil de Barra do 

Piraí. As exibições dos filmes dos estudantes são sempre gratuitas. 

 Escola em Mídias:  

 A iniciativa, do coletivo confraria independente
106

, ministra oficinas de audiovisual em 

escolas da Baixada Fluminense, na Escola Municipal José Emygdio, em Oswaldo Cruz. Na 

Escola Municipal Irmã Zélia, em Madureira. E agora está no Colégio Municipal Euclides da 

Cunha, em Colégio. Não foram encontradas informações relevantes nas redes sociais e foi 

agendada uma reunião com um dos responsáveis pelo projeto, Lucas Santos. Até a entrega 

deste texto( 22 de abril de 2014) não houve retorno. 

 Projeto Favela, nosso jeito de ver: 

 O projeto
107

, iniciado em 2009 pelo Núcleo de Audiovisual da CUFA
108

, visa dar 

capacitação para 80 jovens e adultos moradores de favelas no segmento audiovisual e tem 

aulas voltadas para a instrução técnica de imagem, som e edição.  Com o propósito de 

desenvolver o senso crítico dos alunos, o projeto inclui mostras de cinema e palestras a serem 

realizadas por diretores e produtores do mercado. Ao final das oficinas, os alunos vão 

produzir, de forma experimental, um projeto audiovisual (filme, videoclipe ou documentário). 

 O curso tem duração de oito meses e tem processo seletivo através de entrevistas, 

envolvendo jovens com idade mínima de 16 anos. O curso, realizado em parceria com a 

Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ) e a Escola 

de Cinema Darcy Ribeiro, é promovido no Espaço CUFA do viaduto de Madureira. Apesar de 

não constar no site da CUFA, as atividades existentes no blog e as notícias veiculadas pela 
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instituição dão a entender a relação próxima com a Rede Globo de Televisão, como 

parceira
109

. 

 Centro de produção de vídeo e TV do Colégio Marista São José: 

 Localizado na Tijuca e parte de uma rede de ensino que abrange todo o país, o Marista 

São José Tijuca conta com um centro de produção de vídeo (CPTV
110

), onde são realizados 

projetos de audiovisual em mídia e educação e trabalhos institucionais e que tem 20 anos de 

existência. O CPTV promove oficinas de produção de vídeo que envolve desde alunos da 1ª 

série do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio e cujas origens remontam a uma 

iniciativa da Rede Vida, emissora de TV católica, de criar um programa dedicado ao público 

juvenil. O programa foi batizado como Convocação Geral, debatia temas polêmicos e ficou no 

ar durante cinco anos, tendo a participação de alunos da Escola. No início, foi utilizado o 

serviço de uma produtora contratada, mas com o tempo, foram sendo adquiridos 

equipamentos que estruturaram o CPTV. 

 Inicialmente as atividades do CPTV eram independentes da grade curricular aplicada 

aos alunos. Com o tempo, alguns professores passaram a procurar o centro para produzir 

conteúdo e atividades que gerassem maior interesse nos alunos em relação às aulas. Em 2005, 

o projeto 'Uma ideia em mídia e educação' incluiu ex-alunos do colégio que já estudavam 

comunicação na universidade.No cotidiano do centro de produção houve o programa 

'intimação', que foi transmitido  entre 2000 e 2002 pela Rede Vida.Há uma parceria com a 

ONG Mídia Ativa
111

. 

 

 Escola Técnica Adolpho Bloch  

 

A Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, fundada em 1998, sob a gestão da Secretária de 

Ciência e Tecnologia, professora Nilda Teves, foi à primeira escola da América Latina a 

formar técnicos para atuar nas áreas de audiovisual. A Adolpho Bloch faz parte da Fundação 

de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à Secretaria de Ciência Tecnologia e 
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Inovação (SECTI), e utiliza o critério de concurso público para que os alunos ingressem na 

fundação. A partir das inquietações do professor Marcelo Fogli de Souza, da escola, sobre as 

pontes entre comunicação e educação, foi criado o projeto Educomunicação/produção de 

vídeos pelos alunos com o objetivo pedagógico e de formação cidadã. O colégio fica 

localizado em São Cristóvão e tem parceria da ONG mídia ativa
112

·. Além disso, ao contrário 

de parte significante das escolas públicas, há uma efetiva participação da escola nas rede 

sociais
113

 e propostas que perpassam o audiovisual, seja em oficinas, exibições de filmes, 

cursos e debates. 

 

 Escola Livre de Cinema (ELC): 

 

A Escola Livre de Cinema é a primeira escola de audiovisual da Baixada Fluminense e 

funciona desde julho de 2006. Seu conteúdo pedagógico aponta para o domínio das técnicas e 

para o encorajamento estético, para a criação e a produção audiovisual. O Iguacine – Festival 

de Cinema da Cidade de Nova Iguaçu, é uma das ações mais importantes da ELC. O público 

alvo é de jovens de 12 a 16 anos, a escola é gratuita e é patrocinada pela Petrobrás por meio 

dos recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (ICMS), sendo também Ponto de Cultura 

e mantendo parceria com a Universidade Federal Fluminense – UFF. Além do Curso para 

Crianças (Vídeo Arte), esse ano estão acontecendo cursos para jovens: Clipes Ativistas e para 

professores: Cinema na sala de aula. A ELC também participa da Mostra Geração, do Festival 

do Rio. Há a Oficina de Realização de Documentários, em parceria com o Departamento de 

Cinema e Víde  da Unive sidade Fede al Fluminense (UFF) e “Lab  ató i  Mate com Angu 

de Cinema e Cybe  Ativism ”, em pa ce ia c m   Cineclube Mate c m Angu
114

. O 

“Lab  ató i  de Cybe  Ativism ” visa à utilizaçã  da a te e da mídia pa a pensa  e inte vi  na 

cidade. 
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 CINEAD: 

 

CINEAD, ou "cinema para aprender e desaprender", é uma iniciativa do Laboratório 

de Educação, Cinema e Audiovisual da Faculdade de Educação da UFRJ e une as atividades 

de pesquisa, ensino, extensão e eventos, promovendo projetos que tenham como cerne a 

relação entre educação e cinema. O projeto piloto foi concebido no Colégio de Aplicação da 

UFRJ em 2008 e em 2012 foram criadas escolas de cinema para pensar a formação dos 

professores e a produção de materiais didáticos. 

As escolas componentes do projeto são: 

Escola de Cinema do Colégio de Aplicação da UFRJ 

Escola Municipal Vereador Antônio Ignácio Coelho - Paraíba do Sul 

Escola de cinema da Escola Municipal Djalma Maranhão 

Escola de cinema do CIEP 175 José Lins do Rego 

Escola de cinema do INES 

Escola de cinema do INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

Escola de cinema do Colégio Estadual José Martins da Costa 

Escola de Cinema do Colégio de Aplicação da UFRJ 

 

Além disso, tem os projetos 'cinema no hospital', 'cinema e velhice' e 'cinema das cuidadoras 

da Maré'. O projeto é financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, O SEBRAE, o 

FINEP e a FAPERJ e convida os alunos e professores a tornarem-se parte do processo de 

pesquisa também. Outros parceiros são: Museu de Arte Moderna (MAM Rio); Rede KINO: 

Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual; Projeto de pesquisa de cinema 

da UESB; Projeto de pesquisa de Aprendizagem na educação superior (Ciências da Educação, 

Filosofia e Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina); Laboratório Kumã 

(IACS/UFF); Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ); 

Instituto Benjamin Constant (IBC); Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES); Grupos 

de pesquisa Imagem, Texto e Educação Contemporânea – ITEC/FE/UFRJ; Centro de Estudo 

e Pesquisa do Envelhecimento (CEPE/RJ). O diferencial do projeto, segundo palavras de um 
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dos fundadores Alexandre Mendonça
115

, é que o objetivo não é apenas ser mais uma 

ferramenta pedagógica, mas reconhecer os limites da escola e usar o cinema como forma de 

interferência no processo de formação. No CAP-UFRJ, particularmente, há iniciativas como o 

'cinema no Recreio', filmes disponíveis em bibliotecas para os alunos, exibições e debates 

entre os alunos, além de aulas de cinema, às segundas-feiras, de 13h30min as 15h30min na 

própria escola com vídeos feitos, atuados, dirigidos e editados pelos alunos. 

Nos sites do Instituto Benjamin Constant, INES e IPPGMC não foram encontrados 

registros dos projetos de cinema, somente no site do CINEAD. 

Figura 17- Imagem do projeto Cinema e Hospital 

 

Fonte: cinead.org.  

 

 Figura 18- Imagem do projeto Cinema e Hospital 

 

Fonte: cinead.org.  

 

Durante a fase um, de entrevistas preliminares para estabelecimento do recorte de 

pesquisa, foi realizada uma entrevista no dia 11 de abril de 2014, pelo método de 
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profundidade, com a coordenadora do projeto, professora Dra Adriana Fresquet. Na conversa, 

ficou esclarecido que se tratam de 13 projetos, com um bolsista por projeto, envolvendo desde 

escolas formais como o CAP UFRJ, até o Instituto de Surdos (INES). Segundo a professora,a 

proposta inicial era realizar um curso de capacitação para professores de educação básica, 

com duração de oito horas (8), onde a manhã envolveria aulas expositivas sobre a teoria do 

cinema e a tarde,a produção de um minuto Lumiére
116

.Logo depois,veio à escola piloto do 

projeto, no CAP-UFRJ,que seria o ponto de partida para todos os outros,incluindo o Cinema 

no Hospital,iniciado em 2010 e fortalecido em 2011 com a presença de pesquisadores de 

doutorado,onde pacientes do IPPMG-UFRJ
117

 têm contato com técnicas de filmagem, 

atividades com imagens e exibição de filmes.Neste e nos outros projetos, há o diálogo com o 

pensamento do cineasta francês Alain Bergala sobre a pedagogia do fragmento
118

, ou seja, a 

forma de experiência com fragmentos dos filmes, como um modo tanto de compreender a 

narrativa como um todo quanto de estimular o público a conhecer o restante do filme.Assim, 

nos trechos de filmes apresentados,há a ideia de localizar elementos, identificar linguagens, 

sem que para isso seja necessário apresentá-los teoricamente aos alunos.Em vez disso,os 

fragmentos de filmes fazem com que os alunos se familiarizem com conceitos 

cinematográficos, pela sucessão de fragmentos visualizados.Segundo a prof.ªAdriana, para 

não reproduzir formatos na produção de filmes, é preciso à intervenção do mediador ou 

professor, pautando minimamente a criação pela construção de limites, regras para a 

realização dos filmes, como número de planos, elementos que devem constar da história ou 

formas especificas da narrativa, como um meio de estimular a criatividade dos alunos e 

romper o formato padrão de muitos filmes feitos por crianças e jovens, que quase sempre se 

aproximam dos moldes de telejornais, novelas ou programas de entrevistas. 
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  Minuto Lumiére:quando alguém segura uma câmera e se confronta ao real por um minuto,num quadro 
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  Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 
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  A pedagogia do fragmento combina frequentemente os méritos da condensação,da renovação e de uma 

inscrição mais duradoura das imagens da memória[...]Ver um fragmento do filme destacado do fluxo narrativo e 

do habito visual que provoca o torna novamente visível.(BERGALA,2008,p122) 
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 Projeto Inventar com a diferença: 

 

O projeto, criado em 2014 através da parceria entre o Departamento de Cinema da 

Universidade Federal Fluminense e a Secretaria de Direitos humanos da Presidência da 

República, visa oferecer formação a educadores de escolas públicas de todo o país na 

linguagem audiovisual, com perspectiva voltada para os Direitos Humanos. Foram 

selecionadas escolas em toda região nacional e definidos mediadores, que são o ponto de 

contato entre a coordenação do projeto e as escolas. 

Há também parceiros locais, que são instituições que ajudarão a realização de oficinas nas 

escolas, fornecendo infraestrutura. Foram criadas cinco grandes áreas no território nacional e 

um coordenador por área, 27 mediadores,sendo um por estado,10 escolas por Estado e 540 

educadores em todo o projeto.Há a estimativa de atender 5400 alunos nas oficinas de 

produção de vídeos.Segundo o site
119

, os critérios de escolha das escolas foram municípios 

com pelo menos 10 escolas
120

 e que não tivessem acesso a projetos similares.O projeto se 

divide em duas fases:na primeira, os educadores participaram de oficinas com o apoio de 

parceiros locais.Na segunda,esses mesmos educadores criarão oficina em suas escolas,com o 

apoio dos mediadores e dos coordenadores.Nas reuniões posteriores às oficinas da fase 1, às 

quais pudemos participar, foram distribuídos manuais (também disponíveis online) 
121

 e DVD 

com informações referentes à linguagem audiovisual, conceitos fundamentais de cinema, 

propostas de atividades para cada etapa e filmes sugeridos para exibição nas escolas. Também 

foi realizada uma dinâmica da qual foi possível participar de modo a construir um roteiro de 

atividades para as escolas com duração de cinco encontros de duas horas cada.  

Figura 19- Fragmento do mapa do projeto 

 

Fonte: inventarcomadiferenca.org. 
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 Projeto Cineclube nas escolas: 

 

Após pesquisar todos os projetos no Estado, encontrou-se um projeto de grande porte 

no município, o que obrigou a reformulação do recorte inicial de pesquisa. Desenvolvido 

desde 2008 na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro pela Diretoria de Mídia e 

Educação, da Multirio
122

 o projeto Cineclube nas Escolas
123

 foi implantado, inicialmente, em 

47 escolas (sendo que 30 eram salas de leitura) e no Instituto Helena Antipoff, no Centro de 

Referência de Jovens e Adultos e na Sala de Leitura Lourenço Filho, que fica na sede da 

Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, eram 50 locais onde ocorriam as sessões de 

cineclube. Hoje são 252
124

 cineclubes escolares.  

Há uma parceria com a ONG Cineduc, principalmente no contato e exibição dos 

filmes produzidos pelas oficinas dos cineclubes e que são exibidos em festivais pelo país. Um 

exemplo disso é Festival Curta na UERJ
125

 o festival de Cinema do Rio, na Mostra 

Geração
126

·. O acervo de cada escola é 151 títulos nacionais – entre curtas, médias e longas-

metragens – e 68 livros voltados ao tema, que circulam tanto entre os professores como entre 

os alunos. A aquisição de novos títulos de filmes e livros é anual, sendo o material 

encaminhado às unidades, garantindo sempre sua renovação. Para programar o projeto, cada 

escola também ganha equipamentos de exibição e produção: telão, projetor multimídia, 

aparelho de DVD e filmadora digital. Além disso, segundo site da Secretaria de Educação, há 

a capacitação de professores e alunos através de cursos de audiovisual ministrados por 

profissionais da área, com o objetivo de se aproximarem da linguagem cinematográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122

  http://multirio.rio.rj.gov.br/. Acesso em 14/04/2014 às 16:15h 
123

  http://cineclubesmerj.blogspot.com.br/ 14/04/2014 às 16:18h 
124

  Ver anexo 1 
125

  http://cineclubesmerj.blogspot.com.br/2013/11/duas-producoes-de-escolas-municipais.html. 

14/04/2014 às 16:15h 
126

  http://mostrageracao.blogspot.com.br/.14/04/2014 às 16:15h 
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Anexo 4: transcrição das entrevistas FASE 1:Entrevista com os organizadores 

Cinema para Todos: A entrevista foi realizada dia 11/04/2014 às 14h na sede do Cinema para 

Todos com a coordenadora do projeto, Tatiana Maciel e com a responsável pela realização 

das oficinas de interatividade Juliana Domingos.Método: Entrevista em profundidade 

Duração: 3 horas 

Entrevista 1: Tatiana Maciel 

Pergunta: Fale um pouco sobre o início do projeto 

Resposta Tatiana Maciel: O projeto teve inicio em 2008 a partir de uma iniciativa da 

Secretaria Estadual de Cultura, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação. Em 

2010,o Instituto Cultura em Movimento(ICEM),no qual trabalho foi convidado a administrar 

o projeto na sua segunda edição.No início a ideia era distribuir ingressos para alunos de 

escolas publicas . 

Pergunta: qual a faixa etária desses alunos? 

TM: Desde os 9 anos, passando pelo ensino médio e o EJA também. O foco é atender a todas 

as escolas do Estado. Estamos na terceira edição do Cineclube. 

Pergunta: você pode detalhar quais as etapas do CPT, tem só distribuição de ingressos? 

TM: Todo o projeto envolve uma rede de distribuidores, parceiros, sessões agendadas em 

cinemas, centros culturais e escolas. Atendemos principalmente municípios que não têm sala 

de cinema. Há oficinas de audiovisual com duração de duas semanas que são realizadas com 

profissionais de cinema que orientam os alunos. Essas oficinas foram realizadas até o final de 

2013. Outro braço são os encontros pedagógicos com professores, para trabalhar a pedagogia 

do audiovisual e todos os professores da rede são convidados. Todos os municípios escolhidos 

para o projeto tiveram ao menos um encontro,uma exibição de filme e mais um debate.Nesse 

ano não há novas ações. 

Pergunta: E os cineclubes, pode falar deles? 
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TM: A ideia dos cineclubes surgiu do problema da falta de salas de cinema. Foi feito um 

edital para a seleção das escolas. Trinta foram selecionadas pela distância,falta de espaços 

culturais na cidade e adequação do espaço. Então as escolas ganham um kit de exibição com 

telão, projetor, caixa de som e DVDs com filmes brasileiros da programadora Brasil. Então é 

feita a capacitação de alunos e professores. A ideia do cineclube é a autonomia da 

comunidade escolar. 

 

Entrevista 2: Juliana Domingos 

Pergunta: Você poderia falar sobre a ideia geral dos cineclubes 

Resposta Juliana Domingos: A ideia era ampliar o número de salas de exibição e pensar na 

formação de público para o cinema nacional. O foco não é só a comunidade ao redor,mas a 

escola também. 

Pergunta: E como as cidades são selecionadas? 

JD: A condição de seleção da escola é que os cineclubes possam ser abertos para a 

comunidade. O local precisa ter o mínimo de condições para os alunos assistirem o filme.As 

escolas foram comprando tinta escura, poltronas confortáveis.O ideal era que os alunos 

vissem o processo de construção.No interior os moradores costumavam perguntar se seria 

montada uma sala de cinema.O processo contribuiu para que os alunos desmistificassem a 

experiência do cinema.Foi feita uma parceria do cineclube mate com angu para dar às oficinas 

de capacitação ao cineclube.Fizeram uma proposta para que todos pudessem ter autonomia 

para programar o cineclube,não ficassem só presos à pedagogia.Nas reuniões de capacitação 

eram distribuídos guias de capacitação.Fazendo um raio-x,os cineclubes que  mais produziram 

foram aqueles em que os alunos tiveram autonomia.Alguns professores estranharam porque 

não havia hierarquia.  

Pergunta: Você pode falar um pouco da programadora Brasil? 

O projeto mãe vem da empresa cinemais cultura e visava criar pontos de cultura para exibição 

de filmes nacionais. A programadora surgiu para dar conta desses espaços alternativos de 

exibição. foi criada uma rede de cineclubes .hoje em dia a programadora foi 
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descontinuada.Eram 452 filmes para cada cineclube.os alunos tinham um estranhamento 

inicial com os filmes (nota:com os filmes menos narrativos e mais experimentais).O catalogo 

também é um caminho para que os alunos programem eles mesmos seus filmes. 

Pergunta: Você pode contar um pouco a experiência com os cineclubes? 

JN: A cidade que entendeu menos o cineclube foi Ita ocara, onde os professores queriam 

sessões exclusivas. Havia duas realidades:os alunos queriam escolher seus filmes e os 

professores queriam ver filmes mais populares.Houve também cineclubes inaugurados em 

centros do DEGASE, onde jovens cumpriam medida sócio-educativas. Antes mesmos do 

cineclube já havia muita demanda de filmes por La. São 300 alunos com bastante frequência 

nas sessões Quand    i exibid  “A batalha d  passinh ”, h uve uma g ande m bilizaçã  Em 

São Fidelis, o cineclube virou um ponto de cultura e começaram a ocorrer debates sobre 

demandas da comunidade.Já em São João de Meriti, por ser mais hierarquizado,ficar só na 

mão dos professores,o cineclube quase não funciona.Seropédica também é desse jeito.Por 

outro Lado,Santa Cruz é um bom exemplo,com 16 sessões por mês,assim como 

Queimados,que depois das oficinas montou um núcleo de audiovisual e criaram até uma 

logomarca. As sessões de cineclubes envolveram 10.141 alunos, pais, etc. em todas as 

oficinas. Em São Francisco de Itabapoana, o cinema mais próximo é em Campos,então o 

cineclube é importante.Há um fato curioso sobre a escola do DEGASE.Foi exibido um filme 

que tinha em uma das cenas,um personagem fumando maconha.Os professores quiseram vetar 

o filme,acha do que fosse faze uma apologia,mas o filme acabou sendo exibido e a grande 

maiorias dos alunos não perguntaram sobre drogas,mas sobre como o filme foi feito.Em cada 

tema havia debate de alunos e professores.Em Santo Antonio de Pádua os alunos chegaram a 

fazer um vídeo para o prefeito da cidade e em Cardoso Moreira,uma das funcionarias ,de 57 

anos,chegou a falar que era a primeira vez que ia ao cinema. 

Pergunta: Qual o filme mais exibido? 

JN: Pro dia nascer feliz, de João Jardim. 



200 

 

Nota: Trata-se de um documentário de 2006 em que o diretor relata o cotidiano de alunos de 

escolas publicas em 4escolas brasileiras.
127

 

CINEAD: A entrevista foi realizada dia 11/04/2014 às 10h na UFRJ,Campus Urca, com a 

coordenadora do projeto,professora Adriana Fresquet 

Método: perguntas abertas. Entrevista em profundidade.Duração: 2 horas.Entrevista : Prof.a 

Dr.a Adriana Fresquet 

Pergunta: Fale um pouco sobre os projetos que compõem o CINEAD 

Resposta Adriana Fresquet: 

São 13 projetos no CINEAD e há um bolsista por projeto. O CINEAD começou com um 

curso de capacitação de 8 horas com professores da área de educação básica que existe até 

hoje. De manhã o conteúdo é Teorias de Cinema e Hipótese de Bergala.À tarde é feito a 

filmagem do minuto Lumiére.A escola piloto foi o CAP UFRJ.Em 2011 foi criado o projeto 

Cinema no Hospital a partir de uma doutoranda.Os doentes têm o desejo de serem vistos, 

filma até o corredor. Como escolas formais, temos projetos em São Joao de Meriti,Vidigal e 

Nova Friburgo.O CINEAD utiliza o método de Alain Bergala para pensar o aprendizado a 

partir das vivências e de Jacques Rancière para pensar o poder do sensível no outro.Usa-se a 

teoria do fragmento. 

Pergunta:o que seria? 

AF:forma de usar trechos de filmes para detectar elementos como a elipse,por exemplo. 

Pergunta:Qual seria a idade mínima para o aprendizado no cinema? 

AF:Crianças a partir dos 10 anos, com uma possibilidade de autonomia maior. 

Há inclusive um projeto novo de educação infantil. 

Pergunta:Há algum pré-requisito para os locais onde funcionam os projetos? 

AF:Todos os locais precisam ter cineclube e oficinas de cinema. 

                                                           
127

 Para saber mais: TAVARES,D.da Silva ; PINTO, T. M. . Imaginário e representação social da escola nos 

filmes Ser e Ter, Pro dia nascer feliz e La Educación Prohibida. Mediação (Belo Horizonte), v. 15, p. 123-128, 

2013. Disponível em http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/1900.Acesso em 04/02/15 

http://www.fumec.br/revistas/mediacao/article/view/1900.Acesso
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Pergunta:Como fazer para não reproduzir formatos midiatizados e estimular a criatividade nos 

alunos? 

AF: É preciso pautar minimamente a criação dos alunos pela construção de limites, como 

regras, numero de planos, para estimular a criatividade.Como exemplo pode-se propor um 

elemento obrigatório, etc.. 

Observação:A entrevista com o CINEDUC não foi gravada, somente foram realizados 

apontamentos. 
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Anexo 5: 

 

Tabela16:  Respostas dos formulários quantizadas: 

 

legenda Escolaridade:  

 

legenda onde vê filmes:    

FUND.= fundamental 

 

cin=cinema 

MÉDIO I=Ensino Médio Incompleto 

    

MÉDIO C= Ensino Médio Completo 

 

legenda temas 

importantes:   

SUP I= Superior Incompleto   FIC= ficção 

SUP C= Superior Completo 

 

PRO=Problemas da 

sociedade 

PÓS=Pós-graduação 

          Legenda tabela: NR=Não respondeu 
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Escola Barão de Tefé-Santo Antonio de Pádua-alunos 

Critérios de Avaliação Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 

faixa etária 15-19 15-19 15-19 15-19 

Sexo F F M M 

mora com quem Outros Mãe pai/mãe pai/mãe 

grau de escolaridade FUND PÓS MÉDIO C MÉDIO C 

já foi ao cinema Sim Sim Sim Sim 

contato prévio audiovisual Sim Sim Sim Não 

onde vê filmes Pc pc/tv/cin pc TV 

gênero preferido Comédia Todos ação ação 

Oficina Sim Sim Sim Sim 

cineclube Sim Sim Sim Sim 

temas importantes PRO FIC/PRO PRO FIC 

Melhorias na aprendizagem Sim Não Não Não 

quais? Fixar a matéria NR NR NR 

melhoria cotidiano Sim Sim Sim Sim 

quais? visões de mundo visão crítica reflexão socialização 

sugestões para o CPT não tem mais filmes ar condic. não tem 
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Escola Barão de Tefé-Santo Antonio de Pádua-professores 

Critérios de Avaliação Prof 1 Prof 2 

Idade 25-35 > 45 

Sexo F M 

Escolaridade SUP C PÓS 

formação em cinema não  Não 

cont.anterior c audiovisual Sim Sim 

Oficina Sim  Sim 

Cineclube Sim  Sim 

experiência com cpt Empolgante 

Mostra o olhar 

dos alunos 

temas /alunos oficinas PRO PRO 

melhoria aprendizagem Sim  Sim 

melhoria na rel.aluno/prof Sim Sim 

como o governo pode melhorar o projeto? Ar condicionado Ar condicionado 

sugestões p o cpt Mais filmes 

Mais 

documentários 

cinema pode  melhorar a comunidade Sim Sim 

como? 

Abrir o olhar e 

socializar NR 
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Escola Barão de Tefé-Santo Antonio de Pádua-Realizadores 

Critérios de Avaliação Realizador 

Idade 45 

Relação com Cinema e educação 

Através da arte na minha 

vida 

Participou do Cineclube? Sim 

Participou da Oficina? Sim 

Participou da Formação? Sim 

Participou das sessões de cinema? Sim 

Qual o papel no CPT? Organizar o cineclube 

Experiência no CPT? 

O melhor são os debates  pós 

cineclube 

Papel do cinema na escola? 

Interação entre a escola e o 

futuro 

Papel dos alunos no CPT? 

Curadoria do cineclube e 

divulgação 

Percebeu transformação dos alunos? 

Não pode avaliar.Poucas 

sessões 

Percebeu transformação  da Comunidade? Não houve sessões abertas 

 

Obs:Na Escola de Santo Antônio de Pádua, os formulários foram impressos e aplicados pela 

escola.A última página, na qual está a pergunta sobre o cinema mudar a vida dos alunos, não 
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foi impressa e, consequentemente, respondida. Por essa razão esse critério não foi levado em 

consideração para análise. 

Critérios de Avaliação Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5

faixa etária 15-19 15-19 15-19 15-19 15-19

sexo F F M F F

mora com quem pai e mãe mãe pai e mãe mãe mãe

grau de escolaridade FUND/SUP FUND SUP FUND.I SUP

já foi ao cinema Sim Sim Sim Sim Sim

contato prévio audiovisual Não Sim Sim Não Sim

onde vê filmes cin/tv/pc cin/tv/pc cinema/tv tv cinema/tv

gênero preferido comedia todos ação comedia ação avent. ação

oficina Sim Não Sim Sim Não

cineclube Sim Não Sim Sim Não

temas importantes ficção ficção ficção ficção outros

Melhorias na aprendizagem Não Não Não Não Não

quais? Não Não Não Não Não

melhoria cotidiano Não Sim Sim Sim Não

quais?

Cinema é só 

diversão Conhecimento

Mexe c/ o 

psicológico

Mexe c/ o 

psicológico Não

sugestões para o CPT Não Não Não Não Não

o cinema pode melhorar sua vida? Não

sim.Ajuda a 

descobrir coisas Sim. Sim Não

Escola Presidente Dutra-Seropédica-alunos
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Escola Presidente Dutra-Seropédica-professores 

Critérios de Avaliação PROF 1 PROF 2 

Idade 35-39 25-29 

Sexo M F 

escolaridade PÓS PÓS 

formação em cinema Não Não 

cont.anterior c/ audiovisual Não Sim 

oficina 

 

Não Sim 

cineclube Sim Não 

experiência com CPT Não teve 

negativa.                                   

Não pôde participar 

temas /alunos oficinas NR PRO 

melhoria aprendizagem Sim Sim 

melhoria na rel.aluno/prof Não Sim 

como o governo pode melhorar o projeto? mais filmes NR 

sugestões p/ o CPT 

Relacionar filmes 

com disciplinas mais filmes 

cinema pode  melhorar a comunidade NR NR 

como? NR NR 
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Escola Presidente Dutra-Seropédica-Realizadores 

Critérios de Avaliação Realizador 

Idade 50 anos 

Relação com Cinema e educação NR 

Participou do Cineclube? Sim 

Participou da Oficina? NR 

Participou da Formação? Sim 

Participou das sessões de cinema? sessões de cinema 

Qual o papel no CPT? NR 

Experiência no CPT? inovadora 

Papel do cinema na escola? as escolas precisam ter mais apoio 

Papel dos alunos no CPT? Fundamental. a curadoria é deles 

Percebeu transformação dos alunos? na construção de conhecimento 

Percebeu transformação  da Comunidade? não houve interesse 
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Escola Álvaro Alvim-Governador Portela-alunos 

Critérios de Avaliação Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 

faixa etária 15-19 15-19 15-19 

sexo F M F 

mora com quem Mãe Mãe Mãe 

grau de escolaridade FUND.I SUP MÉDIO.I 

já foi ao cinema Sim Sim NR 

contato prévio audiovisual Sim NR SIM 

onde vê filmes TV PC TV 

gênero preferido Comédia Ação Ação 

oficina Sim NR Sim 

cineclube Sim NR Sim 

temas importantes Ficção PROB Ficção 

Melhorias na 

aprendizagem Sim Sim Sim 

quais? 

Interatividade nas aulas. 

Relação  profs/alunos  Conhecimento Aprender algo novo 

melhoria cotidiano Sim Sim Sim 

quais? 

Melhores formas de levar 

a vida 

Interação .Relação 

com professores NR 

sugestões para o CPT NR NR Renovar os filmes 

Experiência com o CPT 

importante para o 
aprendizado NR 

Me aproximou dos 
outros 

Cinema pode melhorar 
sua vida? Sim NR Não 
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Critérios de Avaliação PROF 1 PROF 2

idade 35-39 >45

sexo M F

escolaridade NR NR

formação em cinema Não Não

cont.anterior c audiovisual Sim Sim

oficina Não NR

cineclube Sim NR

experiência com CPI Os alunos  tornam-se amáveis e críticos o cinema é facilitador de aprendizagem.

temas /alunos oficinas NR NR

melhoria aprendizagem Melhoria do rendimento dos alunos melhoria aprendizagem

melhoria na rel.aluno/prof Sim o cinema transforma tudo . Enriquece e inclui

como o governo pode melhorar o projeto? melhores filmes .   internet NR

sugestões para o CPT? oficinas permanentes NR

cinema pode  melhorar a comunidade NR Sim

 como? NR

foi pouca  relação.mas pretendemos ampliar e 

incluir a comunidade

Escola Álvaro Alvim-Governador Portela-professores

 

 

Observação: Na escola de Governador Portela não foram recebidas respostas no item 

REALIZADOR. 
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Critérios de Avaliação Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4

faixa etária 15-19 19-24 15-19 15-19

sexo F M F F

mora com quem Outros Pai Mãe Mãe

grau de escolaridade FUND.I SUP MÉDIO.I MÉDIO C. /FUND.I

já foi ao cinema Sim Sim Sim Sim

contato prévio audiovisual Não Não Não Não

onde vê filmes CIN TV TV CIN/TV

gênero preferido Terror Ação Comédia Comédia

oficina Não Não Não Não

cineclube Sim Não Sim Não

temas importantes PRO PRO PRO PRO

Melhorias na aprendizagem Sim Sim NR Não

quais?

mais disposição para 

estudar

interesse nas aulas e 

cooperação mútua NR Não

melhoria cotidiano Sim Sim NR Não

quais?

dedicação maior ao 

estudo e às amizades

encontrar pessoas afins 

comigo NR Não

sugestões para o CPT Ser mensal NR NR Não

Experiência com o CPT ação social que estimula

lugar bom pra ver 

filmes projeto que traz conhecimento

ganhei dois ingressos e gostei 

muito

O cinema pode melhorar sua vida? Sim.Distrai e incentiva

Sim.Mostra coisas 

novas

Sim.Traz 

conhecimento,diversão e me 

faz uma pessoa melhor

Às vezes sim,porque traz fatos 

que se relacionam com a vida

Escola Mário de Andrade-Santa Cruz-alunos
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Critérios de Avaliação PROF 1 PROF 2

idade > 45 > 45

sexo F M

escolaridade PÓS PÓS

formacao em cinema Não NR

contanto anterior com o audiovisual Não NR

oficina Não NR

cineclube Não NR

experiência com o CPT

Recebeu ingressos,levou alunos pro 

cinema

levou os alunos ao cinema com 

os ingressos do CPT

temas /alunos oficinas NR NR

melhoria aprendizagem Não NR

melhoria na rel.aluno/prof Não NR

como o governo pode melhorar o projeto?

dando mais ingressos,fornecer 

condução e fazer oficinas

 mais escolas e colocando o 

turno dos ingressos na manhã e 

tarde

sugestões para o CPT? oficinas,filmes e projetos de cinema ampliar o horario

cinema pode  melhorar a comunidade sim sim

como?

entretenimento, interesse em varios 

temas, diversidades culturais e 

diminuindo o tempo ocioso dos 

alunos fora da escola

Escola Mário de Andrade-Santa Cruz-professores

 

 

Observação: Na escola de Santa Cruz não foram recebidas respostas no item REALIZADOR. 
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Critérios de Avaliação Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno 6 Aluno 7

faixa etária 15-19 19-24 15-19 15-19 15-19 15-19 15-19

sexo M M F M F F M

mora com quem pai e mãe outros pai e mãe pai e mãe pai e mãe pai e mãe pai e mãe

grau de escolaridade

MÉDIO 

C./PÓS FUND.I SUP.I

SUP.I/              

SUP C.

FUND I/                 

MÉDIO C. MÉDIO C.

MÉDIO C./                

SUP.C

já foi ao cinema Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

contato prévio audiovisual Não Sim Sim Sim Não Não Não

onde vê filmes PC TV CIN/TV/ESCOLA CIN. CIN/TV/PC CIN/TV/PC TV

gênero preferido Terror ação Todos Todos Terror Ação Todos

oficina Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

cineclube Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

temas importantes Ficção PRO Ficção PRO PRO PRO Fic/PRO

Melhorias na aprendizagem Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

quais?

Aulas mais 

dinâmicas

Aulas mais 

interessantes

Ficar mais crítica a 

partir do curta feito

Melhor em 

disciplinas mais conhecimento

Poder ver filme na 

escola

conhecimento de cinema e 

responsabilidade

melhoria cotidiano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

quais?

Melhorias nas 

relações

Ver o mundo 

diferente

melhor 

conversação NR Mais comprometimento Mais responsabilidade Mais responsabilidade

sugestões para o CPT

sessões para 

a comunidade

ensinar mais de 

cinema

ensinar mais de 

cinema

ensinar mais de 

cinema Não Não

mais responsabilidade das 

pessoas

Experiência com o CPT gratificante

aprendi sobre 

cinema

pude conhecer 

minha cidade

pude ajudar a 

escola

aprendi e me diverti 

muito

aprendi muito.amei o 

projeto aprendi bastante em grupo

O cinema pode melhorar sua vida?

Sim.Olhar 

crítico

Sim.ver a vida 

diferente

Sim.É o meu 

descanso

Sim.porque é a 

profissão que 

quero

Sim.Conhecer outras 

culturas Sim,exibindo filmes

Sim,transmitindo uma 

realidade

Escola Luis Peixoto-Queimados-alunos
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Critérios de Avaliação PROF 1 PROF 2 PROF 3

idade 25-35 25-35 35-45

sexo M F F

escolaridade PÓS PÓS PÓS

formacao em cinema Não Não Não

cont.anterior c audiovisual Não Não Não

oficina Não Sim Sim

cineclube Sim Não Sim

experiência com  CPT

 mecanismo de 

transformação de vidas 

ajudou a criar o 

curta

Descobrimos 

talentos,saimos da 

rotina

temas /alunos oficinas PRO PRO PRO

melhoria aprendizagem

Aumento no número de 

alunos interessados em 

participar das aulas

Os alunos puderam 

produzir  e se 

expressar em grupo Mais interesse nas salas

melhoria na rel.aluno/prof Sim Sim Sim

como o governo pode melhorar o projeto?

curso de capacitação e mais 

oficinas

mais encontros de 

capacitação

manutenção  e 

ampliando o projeto

sugestões p o CPT NR NR

melhorar a leitura para 

melhorar os roteiros

cinema pode  melhorar a comunidade sim sim sim

como?

Aproximar os alunos e 

trabalhar suas vidas, Convoca 

a comunidade para as 

questões institucionais

trazer 

entretenimento,infor

mação e cultura 

para a comunidade

Trazer o cinema para a 

comunidade e melhorar 

a compreensão do aluno

Escola Luis Peixoto-Queimados-professores
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Escola Luis Peixoto-Queimados-Realizadores 

Critérios de Avaliação Realizador 

Idade > 45 

Relação com Cinema e educação 

 como professora e como público de 

cinema 

Participou do Cineclube? Não 

Participou da Oficina? Não 

Participou da Formação? Sim 

Participou das sessões de cinema? Não 

Qual o papel no CPT? Inscrever a escola,prover recursos 

Experiência no CPT? 

foi emocionante receber uma sala de 

cinema na escola 

Papel do cinema na escola? 

Aguça a fantasia dos alunos,faz com que 

conhecam outros temas,entrosa e cria um 

ponto de encontro 

Papel dos alunos no CPT? 

Opinam sobre os filmes, planejam 

atividades,incentivam os colegas 

Percebeu transformação dos alunos? 

melhoria no relacionamento com outros 

alunos,mais cooperação 

Percebeu transformação  da Comunidade? 

Apenas uma pequena parte visitou a 

escola,mas temos planos 
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Anexo 6 Quadro Geral das Respostas:  

Escola Estadual Presidente Dutra, Seropédica 

ALUNOS: 

Informações socioeconômicas 

 5 alunos de 15-19 anos. 

 2 moram com pai e mãe.3 moram com mãe.60% moram com a mãe 

 3 responsáveis tem nível fundamental de ensino.60% tem somente ensino 

fundamental. 

 Todos os 5 já foram ao cinema. 

 Os cinco veem filme na TV e 3 de cinco veem filmes no cinema 

 

CPT 

 3 de cinco tiveram contato prévio com produção audiovisual. 

 3 de cinco participaram da oficina e do cineclube. 

 4 de cinco consideram a ficção como tema importante 

Obs:através da ficção pode-se construir narrativas que tragam novas visões de mundo 

aos alunos. 

 Nenhum aluno achou que ocorreram mudanças pedagógicas por causa do CPT. 

 3 de cinco alunos acharam q ocorreram transformações no cotidiano por causa 

do CPT. 

 Nenhum aluno tem sugestão para o CPT. 

 3 de cinco alunos acham que os filmes podem ajudar a descobrir coisas, e 

conectar os alunos às historias  

 

PROFESSORES: 

Informações socioeconômicas 

 Formação:pós-graduação.Não têm formação em cinema/comunicação 

 2 professores 
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CPT 

 1 de 2 participaram da oficina 

 Os dois acharam que o CPT promoveu melhorias na aprendizagem dos alunos e 

acreditam que para melhorar o projeto é preciso ter maior quantidade de filmes e 

relaciona-los com as disciplinas 

 

REALIZADOR (professor, diretor ou outro funcionário responsável pela implantação 

do projeto) 

 Informações:1 profissional, com mais de 50 anos ,não tem formação em cinema e 

atuou no projeto CPT com o uso dos ingressos disponibilizados para a escola. 

 Experiência com o CPT: 

1. Inovadora 

2. Precisa de mais acompanhamento do governo. 

3. Os alunos tem papel fundamental. 

 

Escola Estadual Almirante Barão de Tefé, Santo Antônio De Pádua 

ALUNOS: 

Informações socioeconômicas: 

 4 alunos 

 Faixa etária de 15-19 anos 

 2 de 4 moram com pai e mãe.1 com mãe e 1 com outros. 

 Grau de escolaridade de responsável:2 de 4 tem ensino médio completo. 

 3 de 4 veem filmes no PC 

 100% já foram ao cinema alguma vez 
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CPT: 

 

 100% participaram das oficinas e cineclubes 

 3 de 4 acham que problemas da sociedade são o melhor tema a ser abordado em filmes 

e debates no CPT 

 3 de 4 não acham que o CPT melhorou a aprendizagem 

 100% acham que houve melhorias no cotidiano,como novas visões de 

mundo,pensamento critico e socialização com pessoas diferentes. 

 Apenas um aluno sugere que exista ar condicionado na sala do cineclube 

 

PROFESSORES: 

Informações socioeconômicas: 

 2 professores 

 Idade:entre 30 e 40 anos 

 Escolaridade:mínimo de superior completo,sem formação em cinema 

 

CPT: 

 Ambos participaram de oficinas e cineclube 

 A experiência com o CPT foi empolgante e aproximou-os do olhar dos alunos 

 Os dois acham que problemas da sociedade são o melhor tema a ser abordado em 

filmes e debates no CPT 

 Os dois viram melhorias na aprendizagem, como maior consciência dos alunos e 

aproximação entre professores e alunos. 

 Ambos pedem que o projeto seja aperfeiçoado,pelo envio de mais filmes , e com ar 

condicionado nas salas. 

 Ambos acham que sim,o cinema pode melhorar a vida das pessoas,abrindo o olhar 

delas ,incentivando a criatividade e a socialização. 

 

REALIZADOR: 

 1 profissional, com mais de 45 anos. 
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 Participou de oficinas,sessões de cinema,cineclube e formação e mais ativamente na 

organização do cineclube. 

 A melhor parte do CPT são os debates pós-cineclube e vê a relação cinema escola 

como uma fonte de interação entre escola e aluno. 

 Sobre o CPT, acha que ocorreram poucas sessões e que não tem como avaliar a 

relação com a comunidade,pois as sessões não eram abertas. 

 

Escola Estadual Álvaro Alvim, Governador Portela 

ALUNOS: 

Informações socioeconômicas: 

 3 alunos na faixa de 15-19 anos. 

 Os três moram somente com a mãe. A formação dos responsáveis vai do ensino 

fundamental incompleto ao superior completo. 

 2 de 3 já foram ao cinema.2 de 3 veem filmes na TV.1 vê no PC. 

CPT: 

 2 de 3 participaram das oficinas e dos cineclubes.1 não respondeu 

 2 de 3 acham que o tema ficção é o melhor a ser abordado nas oficinas do CPT. 

 Os 3 viram melhorias pedagógicas a partir do projeto,como aulas interativas e 

inovadoras e melhor relação entre professores e alunos. 

 Na experiência com o CPT os alunos acharam o projeto importante para o 

aprendizado e bom para aproximar os alunos uns dos outros.(2 de 3) 

 2 de 3 viram melhorias em seu cotidiano, como mais interação entre 

professores e formas de vida melhores. 

 Apenas um aluno acha que o cinema pode melhorar sua vida. 

 

PROFESSORES: 

 2 professores (1 na faixa de 35-39 anos/1 com 68 anos).nenhum tem formação em 

cinema.A escolaridade não foi informada por nenhum professor 
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 Ambos tiveram contato anterior com produção audiovisual 

 

CPT: 

 Apenas um participou das oficinas e do cineclube. 

 Sobre a experiência com o CPT, ambos acharam a experiência mágica e 

transformadora, tanto de alunos quanto da aprendizagem. 

 Ambos viram melhorias na aprendizagem a partir do CPT,com rendimento melhor 

dos alunos. 

 Ambos viram melhorias na relação com os alunos. 

 Apenas um sugeriu mais filmes e conexão com a internet nas salas dos cineclubes 

e oficinas permanentes. 

 Apenas um viu o cinema com potência transformadora e pretende ampliar o 

projeto para a comunidade. 

 

REALIZADOR 

OBS:não houve respostas de realizadores na localidade 

 

Escola Estadual Luis Peixoto, Queimados: 

ALUNOS: 

Informações socioeconômicas: 

 7 alunos com idades entre 15-19 anos. 

 6 de 7 moram com pai e mãe. 

 5 de 7 dos responsáveis tem formação entre o fundamental incompleto e o médio 

completo. 

 100% dos alunos já foi ao cinema  

 3 de 7 alunos já tiveram contato prévio com produções audiovisuais. 

 5 de 7 veem filmes majoritariamente na TV.4 de 7 veem filmes no cinema 
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CPT: 

 Todos os alunos participaram de oficinas e cineclubes. 

 5 de 7 veem os problemas da sociedade como tema principal a ser abordado nas 

oficinas do CPT. 

 100% dos alunos viram melhorias na aprendizagem a partir do CPT. 

 4 de 7 veem melhorias no conteúdo das disciplinas,que se tornaram mais interessantes 

e dinâmicas 

 1 de 7 viu melhora na relação com os professores. 

 1 de 7 tornou-se mais critico e comprometido a partir do CPT 

 100% viu melhorias no seu cotidiano, como melhoria nas relações entre alunos e 

professores e somente entre os alunos, ver o mundo de outra forma e maior 

responsabilidade 

 Sobre a experiência do CPT, 5 de 7 declararam ter aprendido muito sobre cinema e a 

cidade e conhecido muitas coisas novas em grupo 

 3 de 7 sugerem mais informações sobre cinema e 1 sugere que as sessões sejam 

abertas para a comunidade. 

 100% dos alunos acreditam que o cinema pode mudar sua vida, gerando olhar 

critico,novas percepções sobre o mundo, através do conhecimento de outras realidades 

e ate mesmo sendo um descanso para a realidade. 

 

PROFESSORES: 

 3 professores.dois de 3 na faixa de 25-35 anos.os três com pós-graduação e nenhum 

com formação em cinema ou contato prévio com audiovisual. 

CPT: 

 2 de 3 participaram da oficina.2 de três participaram do cineclube. 

 100% acham que os problemas da sociedade são o melhor tema para oficinas do CPT 

 2 de três acham que a experiência com o CPT foi muito boa 

 100% acham que houve melhoria na aprendizagem dos alunos,como maior interesse e 

facilidade em expressarem-se em grupo. 

 Todos acharam que houve melhoria na relação professor/aluno 
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 100% acham que o projeto deve ser ampliado para mais alunos e oficinas 

 100% acham que o cinema pode melhorar a vida cotidiana, por aproximar os alunos da 

escola e levar cultura e informação para os alunos e suas comunidades. 

REALIZADOR 

 1 profissional com mais de 45 anos 

 Seu papel no CPT foi fazer a inscrição da escola e viabilizar o projeto depois de 

aprovado no CPT. 

 A experiência no CPT foi emocionante,única,que aumentou o entrosamento dos alunos 

e criou um ponto de encontro (o cineclube) 

 O papel dos alunos foi opinar sobre os filmes,planejar atividades e incentivar a 

participação dos colegas e houve melhoria na relação entre alunos 

 A comunidade ainda não teve grande participação no projeto, mas há planos de abrir o 

cineclube para a localidade 

  

Escola Estadual Mário de Andrade, Santa Cruz 

ALUNOS 

Informações socioeconômicas: 

 4 alunos.3 na faixa de 15-19 anos.1 na faixa de 19-24 anos 

 2 de 4 moram com pai e mãe. 

 3 de 4 dos responsáveis tem escolaridade entre fundamental incompleto a médio 

completo. 

 100% já foi ao cinema.Nenhum teve contato prévio com audiovisual 

 3 de 4 veem filmes prioritariamente na TV. 

CPT: 

 50% participou somente dos cineclubes. 

 100% acham que os problemas da sociedade são o melhor tema para oficinas do CPT 

 50% acham que houve melhorias na aprendizagem.1 acha que não houve.outro n 

respondeu. 

 50% acham que os alunos ficaram mais interessados em aprender depois do CPT 
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 50% percebeu melhorias no cotidiano. 1 acha que não houve.outro n respondeu.Foi 

possível se aproximar mais dos estudos e das pessoas. 

 100% acharam a experiência com o CPT boa, seja por poder ir ao cinema, trazer mais 

conhecimento ou estimular os alunos 

 100% dos alunos acham que o cinema pode melhorar a vida, por trazer coisas 

novas,conhecimento e torna-los pessoas melhores (1 aluno) 

  

PROFESSORES: 

 2 professores na faixa de mais de 45 anos.escolaridade:pós-graduação. 

CPT 

 Nenhum professor teve contato com oficinas ou cineclubes.Apenas fizeram uso 

dos ingressos do CPT. 

 Nenhum professor sentiu melhorias na aprendizagem,mas ambos acham que o 

projeto pode auxiliar a comunidade como entretenimento e por mostrar outras 

realidades pros alunos. 

 Ambos sugerem ampliação de filmes,horários e oficinas. 

Obs.:a escola não teve cineclube.somente oficinas e muitos entrevistados 

confundiram o projeto com outro,cinedebate,criado na sala da biblioteca pela 

professora responsável. 

 

REALIZADORES: 

A escola não teve realizadores aptos a responder. 
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Anexo 7: Diário de Campo 

A partir da escolha do objeto específico e da realização das entrevistas em abril/2014, 

bem antes da qualificação, iniciei o processo para viabilizar as pesquisas de campo.  Fui 

informada pela equipe organizadora do CPT, do Instituto Cultura em Movimento (ICEM), de 

que o projeto tinha sido transferido para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e 

que seria necessário entrar em contato via email com esta instituição. O email foi enviado em 

abril e a resposta veio dia 10/06/14, informando que seria necessário entrar em contato com a 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC). O email foi enviado no 

mesmo dia e não foi respondido. Foram feitas ligações diárias para o número de contato da 

pessoa responsável na SEEDUC e emails foram enviados também. 

No dia 23/07/14 houve retorno da ligação, mas foi somente no dia 06/08/14 quando o 

supervisor da pessoa com a qual tinha falado retornou com a lista de documentos necessários 

para realizar a pesquisa nas escolas. No dia 14/08/14 foi aberto o processo, de numero E-

03/001-6745 2014. Foi necessário especificar para cada escola a Coordenação Regional 

Metropolitana responsável, o resumo do projeto, todos os formulários de entrevista e os 

termos de livre consentimento. Todo o contato seria feito via sistema, sem que houvesse nesta 

base de dados qualquer contato para informações de onde estaria o processo ou qual seria o 

próximo passo. No dia 09/09/14, depois de conferir que o processo encontrava-se com a 

Coordenação Regional Baixadas Litorâneas, consegui o contato deste órgão e fui informada 

de que como se tratavam de muitas escolas, o processo deveria ser encaminhado fisicamente a 

cada uma delas, lido e aprovado por cada CRE (Coordenação Regional) e então cada diretor 

de escola seria acionado a pegar o processo, ler e retornar com sua aprovação.Outra 

possibilidade seria cancelar o processo e refazê-lo para uma escola só, mas o processo teria 

que ser reaberto na seção central SEEDUC e demandaria o dobro do tempo para ser tramitado 

de volta. 

Logo após, tive contato com a Superintendência Pedagógica da SEEDUC, que me 

encaminhou para a supervisão de Gestão da Rede de Educação e esta me pediu que retornasse 

à Superintendência Pedagógica. Tal procedimento foi feito algumas vezes durante a semana 

até o dia 23/09/14, quando fui informada de que estava autorizada a contatar a primeira 

diretora da Escola Estadual Murilo Braga, pertencente à Coordenação Regional VII, em São 

João de Meriti. Entretanto, não me foi informado o contato da escola, os telefones 

encontrados não atendiam e fiquei até o dia 25/09 sem conseguir falar com ninguém da 
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Superintendência ou da regional VII. Nesse intervalo, criei artigos via Googledocs e contatei 

novamente a equipe do ICEM, pedindo algum contato das escolas visitadas. Tive a sorte de 

contar com a ajuda destes e então enviei emails a todos os contatos de participantes do 

cineclube e oficinas, além de enviar mensagens a todos os fóruns e páginas de rede sociais de 

escolas e alunos participantes do projeto. Obtive apenas quatro retornos de todas as 

iniciativas, que não foram quantizados na análise final, pois eram depoimentos fora do escopo 

de pesquisa.Foi somente no dia 07/10/14 que consegui novamente contato com a 

superintendência pedagógica, onde fui informada de que o processo não estava na regional 

VII, mas na Regional Metropolitana I e eu deveria aguardar que o documento chegasse até a 

escola Luis Guimarães em Queimados e a diretoria autorizasse o acesso. No dia 14/10/14 

finalmente chegou a autorização e fiz contato com a diretora, com quem marquei uma visita 

para o dia 16/10/14. Em paralelo, fiz contato com a Superintendência Pedagógica novamente 

para saber o andamento do processo e fui informada de que o documento havia sido enviado 

para a C.R.E IV no dia 15/10/14.No dia seguinte, dia 16/10/14, ao confirmar a visita com a 

diretora do colégio Luis Guimarães, esta desmarcou a visita, pois a região estava com 

problemas de segu ança e havia sid  dec etad  “t que de  ec lhe ”  Lojas e mercados foram 

fechados, então os alunos foram dispensados e a escola, fechada também. Foi marcada uma 

nova data, dia 22/10/14.  

Antes que a visita acontecesse, no dia 20/10, fiz contato com a CRE1 (C.R 

Metropolitana 1),que fica em Campo Grande e fui informada de que só poderia saber 

informações sobre o projeto se fosse até o local, pois a CRE não tinha setor de protocolo nem 

telefone para informações. Retornei o contato à Superintendência novamente e no mesmo dia 

marcado para a visita a Queimados, meu projeto chegava até a Regional I. Começava a 

primeira visita às escolas participantes do CPT. 

 

5.2.1.1 Dia 22/10/14- Queimados 

 

Saí do Méier, onde moro, às 06h30min porque a diretora do Colégio Luis Guimarães, 

com quem eu falara mediante contato da CRE, me informara que estaria disponível até às 

09h00. Fiz o trajeto de carro em 1 hora. Ao chegar ao endereço, entrei em contato com a  
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Tabela 17: Listagem de filmes do Cineclube Laranjeiras: 

Data Filmes Série Obs: 

21/10/13 Hairsrpay 25 alunos  séries variadas 

22/10/13 Ponte para Terabítia Não registrado 

 23/10/13 Ponte para Terabítia Turma 705 

 25/10/13 Tainá 2/Documentário Não registrado 

 08/11/13 Lingua-vidas em Português Não registrado 

 13/11/13 O Hobbit Turmas 602 e 603 

 18/11/13 Massacre da Serra Elétrica. Turmas 701 e 602 Exibição de curtas 

21/11/13 Doc.Anos de Chumbo não registrado 

 25/11/13 Invocação do mal Turma 2001 

 26/11/13 Batman/4 atos não registrado 

 27/11/13 Curta:a empregada  Turma 601 

 22/02/14 Curtas Progamadora Brasil todas as turmas 

 15/03/14 não informado todas as turmas sábado (Copa) 

17/03/14 Hotel Ruanda turmas 901 e 903 

 26/03/14 Alexandria não registrado 

 10/05/14 Hotel Ruanda não registrado 

 12/05/14 o impossível não registrado Geografia 

04/06/14 A garota da capa vermelha turma 703 

 05/08/14 Quase Deuses Turma 2001 e 2003 Última sessão 
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diretora e informei que estava diante da escola. Foi quando descobri que a CRE havia me 

passado o contato errado e que estava diante da escola correta, (CIEP Luis Peixoto, 

Queimados), mas que havia marcado com a diretora de outra escola (Colégio Estadual Luis 

Guimarães, também em Queimados).Por sorte, a diretora do CIEP Luis Peixoto estava não 

somente disponível, mas aguardando minha visita, pois havia lido o projeto, que felizmente 

fora enviado para o local correto. A entrevista aconteceu na sala da diretora. Abaixo segue 

relatório 2013-2014 das sessões realizadas com a qual é possível compreender em parte o 

lugar do CPT no cotidiano do CIEP 396. Entretanto, no mês de outubro quase não ocorreram 

sessões, pois os alunos responsáveis pelo cineclube estão no terceiro ano do ensino médio, por 

isso, encontram-se estudando para o ENEM. A ideia seria que em 2015 as atividades fossem 

repassadas para os então alunos do segundo ano, assim como retomado o ritmo de exibições. 

Há também uma grande vontade da diretora em abrir sessões para os funcionários da escola e 

membros da comunidade local.  

 

5.2.1.2 Dia 05/11/14- Santa Cruz 

 

Só foi possível realizar a visita ao Colégio Estadual Mário de Andrade, em Santa Cruz, 

após o processo ter chegado às mãos da diretoria e esta ação demorou duas semanas, pois os 

documentos precisavam ser buscados na CRE e levados até a escola. Nesse período foi feita a 

tentativa de contato telefônico sem sucesso e somente no dia 04/11/14 foi possível marcar 

uma visita para o dia seguinte. Ao chegar à escola percebi que não havia nenhuma 

semelhança com o CIEP 396 no que concerne ao CPT. Lá, as ações do projeto limitavam-se à 

distribuição de ingressos para que alunos pudessem ir ao cinema e às oficinas de 

videointeratividade promovidas pelo CPT. Na falta de espaço fixo, a sala contígua à biblioteca 

é o único lugar em que professoras improvisaram para exibir filmes e são todos diretamente 

ligados ao conteúdo pedagógico. Durante a entrevista, somente uma única turma de terceiro 

ano do ensino médio (3009) foi citada como participante do projeto e muitos funcionários e 

professores alegaram não conhecer o CPT. Curiosamente, havia em um dos quadros de aviso 

da escola uma avaliação da SEEDUC informando que uma das características da escola era a 

baixa adesão a projetos.  
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É preciso acrescentar que o processo de pesquisa ficou retido na C. R. Metropolitana 1 

até o dia 18/11 quando finalmente foi enviado para a C.R Metropolitana IV, responsável pela 

escola de Duque de Caxias. Nesse intervalo foi feito contato telefônico com as Escolas 

Estaduais Álvaro Alvim, em Governador Portela, distrito de Miguel Pereira e Colégio 

Estadual Barão de Tefé, em Santo Antonio de Pádua. Apesar do processo não ter chegado 

ainda às mãos das diretorias, foi feita uma tentativa de conseguir agendar entrevistas. A 

iniciativa teve sucesso em Governador Portela, onde foi agendada com a diretora uma visita. 

Em Santo Antônio de Pádua, por problemas de agenda e pelo fato da escola estar em final de 

ano letivo não foi possível agendar uma visita ao local, mas a diretora se comprometeu a 

receber por meio eletrônico os formulários e enviá-los por email com o resultado, o que foi 

feito. Em paralelo tentei contato com a escola Porto da Estrela (Duque de Caxias) e com a 

C.R. Metropolitana IV mas como o processo não havia chegado ainda na Metropolitana não 

foi autorizada minha visita. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.2.1.3 02/12/14 Governador Portela/Miguel Pereira 

Após duas horas de viagem, cheguei à Escola Estadual Álvaro Alvim e fui informada 

que não poderia realizar a pesquisa, pois o processo ainda não havia chegado.  Após muita 

insistência e a apresentação da identificação da Universidade, exame do projeto de pesquisa e 

contato com a C.R Centro Sul, foi autorizada somente a entrevista com a diretora e que os 

formulários fossem deixados para serem preenchidos posteriormente por professores e alunos 

e enviados via correio. Durante a conversa com a Diretora esta relatou que há muitos 

problemas no equipamento de som fornecido pela equipe do CPT. Entretanto, a sala de 

cinema está montada e foi possível conhecê-la, apesar de não ter sido permitido fotografar. 

Fica contígua à sala da biblioteca, em uma grande sala com palco, sistema de som, cortinas 

escuras e cadeiras perfiladas. Foi encontrada somente uma fotografia no perfil da escola nas 

redes sociais. 

A escola também conta com relatórios do cineclube e foi possível verificar os eventos do ano 

de 2014, conforme tabela abaixo: 
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Data Filmes Série obs:

27-set-14 Anjo de chocolate exibição para a comunidade debate com o diretor do filme,Clementino JR

1-nov-14 Lágrimas do sol não registrado escolha do professor

7-nov-14 curta Lápide/maridos,amantes não registrado escolha de alunos e professor

7-nov-14 a missão não registrado escolha do professor de Português

11-nov-14 o ano em que meus pais saíram de férias não registrado escolha do professor de História

13-nov-14 Documentário: Labirinto não registrado escolha do professor

18-nov-14 Anos JFK.Documentário não registrado escolha do professor de História

18-nov-14 Pro dia nascer feliz turma 703 escolha do professor de Português

21-nov-14 curta barão vermelho não registrado escolha dos alunos

25-nov-14 Pagu/Leila pra sempre Diniz não registrado escolha do professor de Arte

26-nov-14 Aleijadinho não registrado escolha do professor

27-nov-14 Pro dia nascer feliz não registrado escolha do professor

Tabela 18: Listagem dos filmes
128

 exibidos no cineclube Estação Portela (Gov.Portela): 

 

Esta foi a única escola onde foram realizadas sessões de cinema abertas à comunidade, 

divulgadas via cartaz e, segundo a direção, com boa recepção do público. 

5.2. 1.4 08/12/14 Seropédica 

 

A visita ao Colégio Estadual Presidente Dutra ocorreu também sem que o projeto 

tivesse chegado até a Coordenação R. Metropolitana (até o final do ano letivo, em consulta ao 

sistema da SEEDUC, o processo continuava no CIEP Mário de Andrade, em Santa Cruz). 

Ainda assim, era a última semana de aulas do Estado e a derradeira chance de conseguir 

visitar mais uma escola (última semana do ano letivo), por isso foi feita mais uma tentativa 

arriscada. Fui recebida pela diretora e vice-diretora da escola na parte da manhã e a diretora 

informou que a capacitação da escola para receber o cineclube ocorrera no final do ano de 

2012 e que a sala também fora montada próxima à biblioteca, devido à iniciativa do professor 

Carlos Mauricio, de Física. O mesmo não se encontrava presente nem tão pouco respondeu ao 

contato via email fornecido pela diretoria, portanto há uma lacuna no registro de um 

                                                           
128

  Documentário ANJO DE CHOCOLATE, que retrata a escritora e cobradora de ônibus SONYA SILVA. 

Dirigido por Clementino Jr. fonte: http://www.mostradofilmelivre.com/14/info.php?c=7359. Acesso em 

12/02/2015 às 17:05h 

http://www.mostradofilmelivre.com/14/info.php?c=7359.
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depoimento que seria essencial para compreender a mecânica do cineclube na escola de 

Seropédica.  

Além disso, durante a conversa a diretora informou que o espaço fugiu um pouco do 

escopo da proposta do CPT, de ser um lugar onde os alunos pudessem escolher os filmes que 

queriam ver e se tornou um local de complementação pedagógica para as disciplinas 

regulares. Também foi informado pela direção de que os alunos não tem nenhum interesse 

pelo acervo da programadora Brasil, o que poderia ter algumas justificativas possíveis: ou não 

se interessam pelos filmes de fato, ou não têm o devido contato com o acervo. Ou ainda: não 

têm liberdade para manipulá-lo. Segundo relato da diretoria, no primeiro ano do cineclube 

(2013), por desconhecimento, todas as sessões contaram com a escolha unicamente dos 

professores para a curadoria dos filmes. As sessões ficavam vazias muitas vezes porque 

inacreditavelmente ocorriam durante o horário de aulas. Ainda em 2013 foi criada uma 

comissão de alunos para gerir o projeto, mas por motivo não esclarecido e/ou falta de pessoal 

(justificativa da direção) não ocorreram sessões em 2014.  


