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RESUMO 

 

 

Esta monografia analisa a aplicação de dispositivos audiovisuais nas aulas de 

Sociologia em duas turmas de uma Escola Estadual em Niterói em 2017. O objetivo 

é transmitir a linguagem cinematográfica como possibilidade e prática pedagógica a 

partir da análise crítica e da ilustração de conceitos sociológicos para Educação 

Básica. Os dispositivos usados como referência para essa pesquisa foram 

adaptados do livro Cadernos do Inventar (2016) de Cezar Migliorin et al. A pesquisa 

se propõe a dialogar com teóricos da educação, do cinema, da antropologia visual e 

apresenta notícias veiculadas em jornais para contextualizar o cenário político 

econômico das escolas referenciadas. Busca-se contribuir para uma introdução à 

reflexão sociológica no ensino médio a partir de processos subjetivos de 

compreensão da realidade material. 

 

Palavras-chave: audiovisual, cadernos do inventar, educação, cinema, sociologia, 

educação básica, antropologia visual, antropologia compartilhada. 

  



 

ABSTRACT 

 

This monograph analyzes the application of audiovisual devices in Sociology 

classes in two classes of a Public School in Niterói in 2017. The aim is to transmit 

cinematographic language as a pedagogical possibility and pedagogical practice 

based on the critical analysis and the illustration of sociological concepts for Basic 

Education. The devices used as reference for this research were adapted from the 

book Cadernos do Inventar (2016) by Cezar Migliorin et al. The research proposes to 

dialogue with educational, cinema and visual anthropology theorists; and also 

presents published news to contextualize the economic political scenario of the 

referenced schools. It seeks to contribute to an introduction to sociological reflection 

in high school based on subjective processes of understanding the material reality. 

 

Key-words: audiovisual, education, cinema, sociology, basic education, visual 

anthropology, sared anthropology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Duas ambições criativas me movimentavam para percursos diferentes quando 

decidi começar meu trabalho de conclusão da graduação em Ciências Sociais. A 

primeira delas era o exercício iminente da docência em Sociologia com o tão 

esperado diploma. A prática na docência por meio do estágio obrigatório e da bolsa 

ofertada pelo Programa de Iniciação à Docência da CAPES1 me faziam a todo 

instante repensar a educação e meu papel enquanto educadora e socióloga. 

Concomitante à produção desse meu olhar de auxiliar-observadora na escola, eu 

ainda exercia o papel de aluna da universidade, o que me possibilitava uma 

privilegiada posição de confronto de imagens do que eu queria e do que não queria 

ser enquanto docente. Do que eu acreditava ser instrumento pedagógico 

revolucionário e do que julgava ser meramente reprodução de práticas tradicionais 

que engessam os professores por detrás de diversas facetas do ofício. Essas 

imagens que internalizei durante minha trajetória profissional não correspondem a 

uma unanimidade sobre a prática docente, e entendo que são justamente as 

divergências acerca do educar que possibilitam a pluralidade pedagógica. 

Entretanto, entendia que os contatos que tive nesses quatro anos de formação 

(2013-2017) me sensibilizaram em aspectos específicos sobre o que eu queria ou 

não reproduzir, além das minhas próprias possibilidades de criação. 

Parece-me que nós como educadores estamos a todo tempo articulando 

formas de sermos interessantes para os estudantes, como se a monotonia e o 

desinteresse fosse um pressuposto do nosso ofício. O que também reflete uma 

postura minha enquanto estudante e minha pré disposição em sala de aula durante 

o Ensino Médio, sempre duvidando das inovações propostas pelos professores, ao 

mesmo tempo que esperava ser surpreendida positivamente. Então, para mim, o 

desafio enquanto proposta pedagógica seria sempre o de quebrar essa linha de 

raciocínio, quebrar o estereótipo do professor tedioso, buscando uma reinvenção do 

ser-professor. 

                                                
1 O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência que atua como uma iniciativa 
do ministério da educação para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 
educação básica. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. Acesso 
em: Outubro de 2017. 
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Como então instigar a curiosidade do estudante para que ele, movido pelo 

seu próprio interesse e não por um sentimento de obrigação e de disciplina 

desenvolva um pensamento crítico sociológico e um interesse pelo conteúdo? E 

mais, como se reinventar e se permitir criativa numa estrutura burocrática e metódica 

como a escola e como a sala de aula? Como me tornar a professora que eu sonhei 

ter? O sentimento que impulsionava minha reflexão sobre o fazer pedagógico era a 

curiosidade - e como instigá-la. 

Ao mesmo tempo em que essas questões me perturbavam, eu tentava 

conciliar minhas obrigações acadêmicas com ambições artísticas, com minha 

vontade de trabalhar com o cinema e com a linguagem cinematográfica. Explorava 

por conta própria esse novo tipo de linguagem que, diferente da linguagem 

sociológica, opta pelo dúbio, pelo subjetivo, pelos entremeios. Que é menos 

conceitual e mais experimental. Por isso, para mim, um terreno novo e desafiador. 

Workshops, cineclubes e livros encontrados nos sebos preenchiam meu tempo livre, 

enquanto disciplinas do curso de graduação em Cinema e Audiovisual dividiam meu 

plano de estudo. 

Por meio de frequentes diálogos sobre a divergência dos meus fluxos de 

pensamento - de um lado a docência, de outro um desenvolvimento artístico e um 

estudo cinematográfico - pude encontrar alternativas de conflui-los de forma a 

compor um projeto que me instigasse enquanto pesquisadora da educação. Ao 

expor meus anseios à professora de sociologia Lívia de Oliveira (com quem eu tive a 

oportunidade de acompanhar e trabalhar junto - como bolsista do PIBID no ano de 

2016 e com estágio supervisionado em 2017 - na Escola Estadual Baltazar 

Bernardino em Santa Rosa, Niterói) ela me perguntou se eu teria interesse em 

realizar algum tipo de trabalho audiovisual na escola. Seria uma forma de ocupar 

criativamente aquele espaço que se situa historicamente em um contexto muito 

específico de crise econômica e sucateamento da rede estadual do Rio de Janeiro. 

Minha atuação na escola com Lívia pelo estágio obrigatório da disciplina de Prática e 

Pesquisa em Educação, me permitiria criar um projeto tendo como referência meus 

estudos pessoais e que poderia motivar e organizar os estudantes, suscitar 

curiosidade e promover um debate sociológico.  

Outro insight foi crucial para o desenvolvimento desse projeto monográfico. 

Tive contato com uma bibliografia que ampliou minhas ideias sobre o que seria um 

“projeto audiovisual nas escolas” quando encontrei o “Cadernos do Inventar - 
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Cinema, educação e direitos humanos” (2016). Este livro foi escrito e idealizado por 

Cezar Migliorin, Isaac Pipano, Luiz Garcia, India Mara Martins, Alexandre Guerreiro, 

Clarissa Nanchery e Frederico Benevides e foi o resultado do projeto “Inventar Com 

a Diferença - Cinema, Educação e Direitos Humanos” realizado no ano de 2014 a 

partir de uma rede de estudantes e educadores de todos os estados brasileiros. O 

Cadernos apresenta variados exercícios no campo do audiovisual que permitem 

uma apreensão da linguagem e do fazer cinematográfico como recurso educativo, 

potencializador e questionador. Os dispositivos apresentados fornecem uma 

metodologia que permite autonomia aos educadores para adaptar e estabelecer 

suas próprias dinâmicas educativas. 

A proposta dialógica entre cinema e educação pelo projeto tem chave na 

compreensão do papel do cinema na escola, não apenas como filme a ser exibido. O 

cinema pelo espectro restrito da exibição é uma experiência suscitada a partir do ato 

singular e coletivo de assistir, a partir da presença de elementos definidos como 

público, imagem, aqueles que veiculam e o espaço. A relação entre esses elementos 

traz a singularidade e a certeza de que nunca será possível reproduzir a experiência 

da mesma forma, visto que é uma ação coletiva contextualizada ao longo de um 

tempo definido. Mas além da compreensão da exibição como experiência singular e 

coletiva, a chave para a compreensão dos dispositivos é compreender a realização 

cinematográfica também como singular e coletiva, e também como uma proposta 

imbuída de seu caráter educativo e libertador. “No cinema e na educação, os 

princípios que orientam estas práticas jamais antecedem o próprio fazer: são 

inventados simultaneamente”. (MIGLIORIN, 2015 p.7) Ao inventar as próprias 

práticas adequadas e adaptadas para diferentes realidades e necessidades, o 

trabalho se transforma em um projeto único, potencializador pedagógico e 

específico. 

Como base para minha monografia e para a realização e reflexão dos 

dispositivos propostos utilizei como referência além do Cadernos de Inventar (2016) 

e da tese de Migliorin Inevitavelmente Cinema: Educação, Política e Mafuá (2015), 

os teóricos da educação e do cinema, como Rosalia Duarte (2002), Carlos Brandão 

(1995) e Jean Claude-Bernadett (1980); importantes reflexões sobre antropologia e 

da antropologia visual com Jean Rouch (2003), Bruno Latour (2008) e Gilberto Velho 

(2004); além de notícias veiculadas nos jornais e nos sites jornalísticos para 

contextualizar o cenário político econômico das escolas referenciadas. 
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1.1 A APLICAÇÃO NA SOCIOLOGIA COMO OBJETIVO 

 

Inspirada por essa orientação e pela forma bem sucedida na qual o Cadernos 

do Inventar (2016) se desenvolveu em um projeto nacional, ambicionei por em 

prática uma apropriação e ressignificação desses dispositivos cinematográficos em 

meus contextos de trabalho, adaptando não apenas os dispositivos ao exercício da 

disciplina Sociologia, mas também ao contexto espacial específico de duas escolas 

da rede estadual em Niterói: O Colégio Estadual Baltazar Bernardino, localizado no 

bairro de Santa Rosa, já citado anteriormente; e o Colégio Estadual Conselheiro 

Macedo Soares, em Barreto, Niterói onde atuei como bolsista do PIBID com 

orientação do professor de sociologia Carlos Douglas Martins no ano de 2017. 

Junto a eles e com os outros bolsistas e estagiários, formulamos os 

dispositivos que seriam usados ao longo do último bimestre de 2017. O objetivo, 

dentre muitos, era não só o de apresentar a linguagem cinematográfica como forma 

de expressão e como recurso de atuação, mas também o de transpor a visão crítica 

sociológica e ilustrar conceitos da disciplina a partir desses dispositivos audiovisuais, 

a partir de uma perspectiva de análise da imagem, compreendida em seu aspecto 

sociológico, de uma ótica macro e micro. Ou seja, a partir do papel educativo da 

imagem. 

O projeto a partir dessa ideia tinha como proposta a aplicação de dispositivos 

audiovisuais com a intenção de criar duas imersões: 1 - no âmbito conceitual, de 

absorção e visualização dos conceitos sociológicos e cinematográficos, de 

estranhamento com a realidade dada, de análise crítica do material criado, etc; 2 - e 

de uma imersão no espaço escolar: conhecer e reconhecer a escola, os alunos e os 

professores atuantes de forma a ocupar intelectualmente e materialmente o espaço; 

mudar a forma de se relacionar com a Escola através da construção de novas 

narrativas e laços fabulatórios com o ambiente cotidiano; viver o espaço escolar 

como espaço de criação e experimentação. 

 É necessário evidenciar também a importância política de um projeto que tem 

seu enfoque e atuação em escolas da rede pública, que configuram hoje uma parte 

marginalizada da educação brasileira e que é em sua maioria composta por 

estudantes negros e pobres. A capacidade de construção de uma realidade que é 

oferecida pela linguagem cinematográfica quebra com os paradigmas tradicionais da 
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escola baseados na instrução e na hierarquização. Em um sistema escolar que 

reproduz as desigualdades da sociedade, muitas vezes as instituições “destinadas” 

às pessoas de baixa renda são meramente funcionais e se realizam enquanto uma 

etapa muitas vezes incômoda para o mercado de trabalho ou para a conquista de 

melhores salários. Conceber um espaço que possibilite ultrapassar o caráter 

formalista e funcionalista e ser concebido enquanto espaço criativo e de criação para 

uma parcela de população muitas vezes excluída desses processos é em si uma 

proposta progressista e uma medida política que cabe muito bem ao educador, e 

principalmente ao educador da Sociologia. 

 

1.2 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

Apesar da grande maioria das escolas da educação básica e principalmente 

do Ensino Médio serem ofertadas pela rede estadual, desde o pacto federativo de 

1988 as relações e as destinações de verbas da União em relação às redes 

estaduais foram se precarizando. Cada região brasileira é submetida a 

possibilidades financeiras distintas, mas os requisitos avaliativos qualitativos e 

quantitativos são gerais em escala nacional por meio de exames e rankings 

aplicados pelo governo federal. A partir do projeto de universalização da educação 

básica no Brasil de 1991 a 2010, o aumento de matrículas da rede estadual foi de 

190%2. Desde então, houve uma intensa precarização e sucateamento das escolas 

da rede estadual do Rio de Janeiro, reforçada pela crise econômica nacional e do 

estado de calamidade pública decretado pelo governador em 2016. 3 

A realidade da cidade de Niterói onde realizo a pesquisa, se diferencia um 

pouco das estatísticas estaduais. Niterói é um município da região metropolitana do 

Rio de Janeiro com o mais alto IDH (índice de desenvolvimento humano) do estado 

e ocupa a sétima posição no ranking nacional4. Tem aproximadamente 496 696 

                                                
2 COSTA, Gilvan Luiz Machado. O Ensino Médio no Brasil: desafios à matrícula e ao trabalho 
docente. 2013. 
3 Governo do Rj decreta Estado de Calamidade Pública Devido Crise. G1. Disponível em: 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/governo-do-rj-decreta-estado-de-calamidade-
publica-devido-crise.html Acesso em 19 de outubro de 2017. 
4 Índice de Desenvolvimento Humano de Niterói é o sétimo maior do país e o melhor do Estado do 
Rio de Janeiro. Disponível em: 
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habitantes e é a quinta cidade mais populosa do estado. Diferente de outros 

municípios, as escolas da rede estadual não são a maioria: Niterói conta no geral 

com 368 escolas, das quais apenas 45 estão sob gestão do governo estado,5 com 

107.147 alunos matriculados regularmente segundo censo de 2015 do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).  

 

1.3. O PAPEL EDUCATIVO DA IMAGEM 

 

Enquanto seres humanos somos responsáveis pela construção de nossas 

próprias histórias a partir da nossa relação com os meios estabelecidos e com os 

outros indivíduos presentes na realidade em que fomos inseridos quando nascemos. 

Saber que a realidade é fruto da construção material e social e que ela parte de um 

desenvolvimento histórico capacita-nos a atuar na realidade e modificá-la enquanto 

processo histórico. Os seres humanos ao criarem sua própria história também são 

capazes de recontá-la de diversas formas a partir de diferentes recursos criados por 

nós e pela nossa sociedade. Portanto, de forma simplória,  podemos dizer que 

mesmo a informação produzida com o intuito de se manter neutra é uma informação 

criada e interpretada. Isso nos conduz a dois eixos que guiam o projeto: Podemos 

questionar as informações que recebemos, sua proveniência, relevância e 

veracidade; e podemos nós mesmos, produzir nossa informação e nossa história. 

Migliorin em sua tese Inevitavelmente Cinema: educação, política e mafuá 

(2015) traz reflexões embasadas teoricamente sobre qual seria o papel do cinema 

na educação hoje em dia. O Cinema já é um recurso e um material didático muito 

presente no cotidiano escolar seja como indicação de contextualização histórica, 

como dever de casa ou até mesmo sendo exibido durante as aulas como forma 

ilustrativa de se explicar o conteúdo, como exemplificado anteriormente (o cinema 

em sua proposta de exibição). Entretanto, o cinema é pouco pensado como 

ferramenta e construção. A proposta que ele coloca e que eu me aproprio nesta 

monografia é a de pensar o cinema na escola não como uma relação passiva e 

                                                                                                                                                   
http://niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1773:indice-de-
desenvolvimento-humano-de-niteroi-e-o-setimo-maior-do-pais-e-o-melhor-do-estado-do-rio-de-janeiro 
Acesso em 23 de novembro de 2017 
5 Disponível em: http://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard Acesso em 23 de novembro 
de 2017 
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expositiva, mas como um fazer cinematográfico, como um construir junto por meio 

de um processo de desnaturalização da imagem. 

Acredito a partir dos dispositivos e exercícios aplicados e que serão aqui 

adaptados para os objetivos desta pesquisa, que usar o recurso audiovisual na sala 

de aula também é uma forma de habilitar um mecanismo ainda pouco utilizado como 

recurso pedagógico, ou seja, capacitar os estudantes a uma nova possibilidade de 

atuação na realidade e de expressão de suas subjetividades. Cada vez mais a 

Escola é vista pelos alunos como um ambiente descaracterizado da realidade e 

desinteressante, além de uma forma falida de organização pseudo-democrática, pois 

não obtém sucesso em suas premissas de formação cidadã e de inserção da 

maioria de seus alunos no ensino superior. As avaliações e processos meritocráticos 

tem acirrado desigualdades históricas. Mesmo que o processo democratizante dos 

últimos anos com o ENEM e com as políticas de ação afirmativa seja um 

diagnóstico6, a assimetria social da Academia está muito mais imbricada na 

organização educacional brasileira do que se possa remediar a curto prazo. Para 

que insistir então na prática educativa? Carlos Brandão em seu livro “O que é 

educação” (1995) também coloca em questão a real praticidade de uma educação 

em sua maior parte bancária, reprodutora de desigualdades, distanciada da 

realidade material dos alunos, gerada de forma antidemocrática, etc. como se 

desenvolve na perspectiva ocidental periférica. Sua resposta, entretanto, é simples: 

A educação, como prática social, é inevitável. Partindo da inevitabilidade desse 

processo que resistiu à antigos modos de produção e estruturas sociais, é possível 

abdicar da educação enquanto potencial transformador da realidade?  

Busco a partir da aplicação desses exercícios traçar o caráter político do 

projeto aplicado à disciplina de Sociologia, que mais do que explanação conceitual e 

retorno histórico deveria se colocar como um convite ao questionamento, à 

possibilidade da alteridade, da autocrítica, da aculturação, à "pesquisação" e ao 

conhecimento dos direitos humanos. Que busca no recurso audiovisual uma 

expressão concreta de atuação, uma materialização do fazer sociológico e por que 

não, uma forma de conquistar estudantes pela curiosidade, pela construção do saber 

fora dos moldes tradicionais e “tediosos” de uma sala de aula. 

                                                
6 A democratização e expansão da educação superior no país 2003 – 2014 - Dados Organizados pelo 
portal do MEC. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-
social-sesu-2003-2014&Itemid=30192 Acesso em 6 de outubro de 2017. 
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2. DISPOSITIVOS EM PRÁTICA 

2.1 DESAFIOS E ESTRATÉGIAS INICIAIS 

 

O Governador Pezão e sua gestão que teve início em 2014 tem contribuído 

com um processo de sucateamento e precarização do ensino público no Rio de 

Janeiro, com recorrentes atraso e parcelamento de salários dos funcionários do 

estado, além de medidas como fechamento de salas e escolas7. Com o argumento 

em defesa de uma otimização do ensino, a frequência dos alunos tem sido 

acompanhada de forma rigorosa: turmas pequenas foram canceladas, escolas 

esvaziadas foram fechadas e seus alunos reagrupados, de forma muitas vezes 

arbitrária8 e desacompanhada de debates e balanços a respeito da situação escolar.  

A Escola Estadual Baltazar Bernardino9 havia sofrido diretamente com essas 

novas medidas. As turmas voltadas para jovens e adultos  (NEJA10 ) existiam desde 

2001, no entanto, no ano de 2016, o módulo no turno da manhã foi cancelado sem 

aviso prévio, em decorrência do corte de verbas do Governo do Estado na direção 

de Pezão. Atualmente o módulo NEJA conta apenas com o turno da noite. 

A escola se localiza em uma região recém valorizada no mercado imobiliário 

niteroiense e que faz divisa com um dos bairros mais caros da cidade, Icaraí. Para 

atrair maior investimento, moradores e especuladores do ramo imobiliário 

renomearam a região entre as ruas Ministro Otávio Kelly e Geraldo Martins, que 

                                                
7 Folha de São Paulo. Justiça do Rio impede que Pezão corte 30% do salários dos servidores da 
UERJ. <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/03/1870424-justica-do-rio-impede-que-pezao-
corte-30-dos-salarios-de-servidores-da-uerj.shtml> Acesso em 6 de outubro de 2017. 
Jornal do Brasil.  Servidores Estaduais do Rio se mobilizam contra medidas do governo e pressionam 
Pezão. <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/08/30/servidores-estaduais-do-rio-se-mobilizam-
contra-medidas-do-governo-e-pressionam-pezao/ > Acesso em 6 de outubro de 2017. 
G1. Pezão diz que RJ vai pagar salário de segurança da educação nesta terça feira. 
<https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pezao-diz-que-rj-vai-pagar-salario-da-seguranca-e-
educacao-nesta-terca-feira.ghtml> Acesso em 6 de outubro de 2017. 
8 Brasil de Fato. Governo Pezão está fechando turmas em dezenas de escolas. 
<https://www.brasildefato.com.br/2017/08/07/rio-de-janeiro-governo-pezao-esta-fechando-turmas-em-
dezenas-de-escolas/> Acesso em 6 de outubro de 2017. 
9 A Escola Baltazar Bernardino reside no prédio localizado na Rua Mariz e Barros desde 1966 e 
oferece atualmente ensino fundamental, médio, ensino para Jovens Adultos e cursos técnicos, além 
de funcionar em todos os turnos. Os estudantes que a frequentam, na atualidade, são em sua maioria 
negros e moradores de comunidades vizinhas.  
10  NEJA é uma modalidade de Ensino Para Jovens Adultos voltada para jovens que não puderam 
concluir seus estudos dentro do formato escolar convencional e buscam finalizar a educação básica. 
Atualmente, jovens com mais de 18 anos que se matriculam no Ensino Médio são automaticamente 
matriculados em cursos do NEJA.  
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antes faziam parte do bairro Santa Rosa para Jardim Icaraí11. Os preços dos imóveis 

subiram, novos bares, academias e lojas de grife surgiram, além de uma vida 

noturna e um público de frequentadores jovens. A Escola entretanto, permaneceu 

com sua estrutura antiga, contrastando com o crescimento e verticalização do bairro. 

Apesar do surgimento da ideia de trabalhar audiovisual na Escola ter surgido 

a partir de uma vontade de ocupar pedagogicamente a Escola Baltazar Bernardino e 

as turmas do NEJA, o projeto foi adiado em decorrência de pouco tempo dentro dos 

prazos estipulados (tanto o prazo final da realização da minha pesquisa quanto do 

final do ano letivo). As aulas de sociologia eram semanais e duravam apenas 50 

minutos em cada módulo, o que fez com que cogitássemos passar os dispositivos 

audiovisuais como dever de casa, de forma a não interromper o planejamento do 

conteúdo preparado pela professora Lívia. Entretanto, dificuldades na interpretação 

do exercício (provavelmente decorrentes da forma como foi transmitida e instruída 

por mim enquanto docente) decorreram no não cumprimento do exercícios pelos 

alunos, que justificaram seu não cumprimento pela não compreensão da proposta. 

Cogitamos então a elaboração e execução do dispositivo durante a aula, mesmo que 

nesse pequeno espaço de tempo; mas o atraso de grande parte dos alunos 

dificultava o desenvolvimento da atividade sem preencher todo o espaço da aula, 

entre outros empecilhos que poderiam ser superados com maior planejamento, 

talvez. Mas como a ideia não havia sido bem recebida pelos alunos desde o 

princípio, resolvi restringir meu trabalho ao espaço onde estava se desenvolvendo 

de forma mais fluída: nas turmas de ensino médio do Colégio Estadual Conselheiro 

Macedo Soares. 

 

2.2 COLÉGIO ESTADUAL CONSELHEIRO MACEDO SOARES 

 

O espaço onde pude colocar em prática de forma bem sucedida os 

dispositivos audiovisuais, e trabalhar mais detidamente com os estudantes as 

questões que resultaram nesse trabalho, foi no Colégio Estadual Conselheiro 

Macedo Soares, localizado em um bairro pobre de Niterói que faz divisa com a 

                                                
11 O Dia. Cadê o Bairro que estava aqui? 
<http://odia.ig.com.br/niteroi/2014-07-19/cade-o-bairro-que-estava-aqui.html> Acesso em 6 de 
outubro de 2017. 
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cidade de São Gonçalo12, tendo dentre seus estudantes moradores das duas 

cidades. A estrutura da escola é precarizada, com portas quebradas, poucos 

equipamentos e arquitetura degradada. 

O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da escola alcançou 

3,0 em 2015 13 bem menor que a projeção (4,2) e que a média obtida pelo município 

de Niterói (3,6). A média de participação dos alunos no Exame Nacional do Ensino 

Médio em 2015 alcançou 73,40% dos alunos concluintes da educação básica14. 

Acompanhei turmas do 1º e 3º ano do Ensino Médio do turno da manhã. 

Apesar de termos desenvolvido propostas semelhantes de dispositivos audiovisuais 

nas duas turmas, trabalhamos com uma abordagem e explanação diferenciada e de 

forma coerente ao currículo mínimo de sociologia e a faixa etária dos estudantes. 

A turma 1006 do 1º ano era composta por 24 alunos de 14 a 16 anos. As 

aulas ocorriam às terças feiras no primeiro horário da manhã, começando às 7 horas 

e indo até 8 horas 40 minutos.  

 A turma de 3º ano que acompanhei foi a 3002, composta por 44 alunos recém 

agrupados (desde agosto de 2017) após uma política de otimização da sala de aulas 

que extinguiu a turma 3004, que contava com 15 alunos.  Em geral era composta por 

jovens de 16 a 19 anos e três alunos (duas alunas e um aluno) tinham filhos. O 

horário das aulas de Sociologia na 3002 era o segundo e o terceiro do turno 

matutino, de 8 horas e 40 minutos até 9 horas e 30 minutos, com uma pausa de 20 

minutos para o intervalo, e novamente até às 10 horas 50 minutos. 

 

2.3 OS DISPOSITIVOS DO CADERNOS DO INVENTAR E A APLICAÇÃO NO 

MACEDO SOARES 

 

Os dispositivos do Cadernos do Inventar são perturbadores de algumas 

ordens sociais estabelecidas por meio de mecanismos audiovisuais como registros 

fotográficos, cinematográficos e de som. Eles são compostos de poucas regras, 

                                                
12 São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e que faz divisa 
com Niterói. É a segunda cidade mais populosa do Estado, perdendo apenas para a capital, segundo 
dados do IBGE de 2009. O Índice de Desenvolvimento Humano da cidade está em 14ª posição no 
ranking estadual, segundo dados do PNUD de 2010. 
13 Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/> Acesso Outubro de 2017. 
14 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-por-escola> Acesso Outubro de 2017. 
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mais objetivas possíveis, possibilitando aberturas e possibilidades criativas.  Eles 

pressupõem alguns limites e recortes ao mesmo tempo que são abertos à ação e à 

experimentação dos atores: “Imaginamos o dispositivo como uma forma de entrada 

na experiência com a imagem sem que a narrativa e o texto estivessem no centro, 

nem as hierarquias fossem antecipadas. ”(MIGLIORIN, 2015, p.78-79) 

 

2.4 PRIMEIRO ANO - TURMA 1006 

 

Trabalhar no primeiro horário da terça-feira se mostrou uma dificuldade em 

relação à presença dos estudantes, que em sua maioria não eram pontuais, 

tornando as aulas muitas vezes esvaziadas, o que atrapalhava o ritmo dos projetos 

pedagógicos. Desenvolver uma proposta e ter que reprisá-la e desenvolvê-la 

novamente nas aulas seguintes era uma tarefa desgastante para nós e para eles, 

além de atrasar os cronogramas inicialmente imaginados. 

O desafio foi incorporar o projeto audiovisual como uma forma de manter o 

interesse daquela turma recém chegada no Ensino Médio. Não só apresentar uma 

visão antropológica, mas possibilitar que a disciplina fosse apresentada e visualizada 

de uma forma menos abstrata. Uma questão crucial do projeto que propus foi a da 

adaptação dos conceitos de Sociologia ao conteúdo audiovisual criado e composto 

por esses estudantes. 

Além dessa composição, foi necessário uma adaptação coerente ao currículo 

básico de Sociologia exigidos ao 3º e 4º Bimestre do 1º ano. O currículo básico para 

o 1º ano prescreve15: 

 

●  3º Bimestre com o tema Cultura e Identidade. Competências e habilidades 

almejadas 

Estabelecer a relação entre a construção da identidade individual e o 

pertencimento aos diferentes grupos e instituições sociais 

Identificar os marcadores sociais da diferença na contemporaneidade e 

perceber sua interrelação na produção e reprodução das desigualdades. 

                                                
15  Disponível em: 
<http://www.conexaoescola.rj.gov.br/site/arq/sociologia-regular-curriculo-basico-1s-0b.pdf> 
Acesso em Outubro de 2017. 
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Compreender o processo de construção da identidade e da cultura 

nacionais e suas implicações nas relações etnicorraciais e nas identidades 

regionais no Brasil. 

 

● 4º bimestre com o tema Preconceito e Discriminação. Competências e 

habilidades almejadas:  

Refletir sobre os processos de estigmatização e rotulação de 

determinados grupos e sujeitos sociais 

Identificar as diferentes formas de preconceito, discriminação e 

intolerância, compreendendo suas inter-relaçĩes e sobredeterminações. 

Perceber o caráter multicultural da sociedade brasileira e identificar a 

emergência das políticas de ação afirmativa como formas de discriminação 

positiva. 

 

2.4.1 DISPOSITIVO CÂMERA SUBJETIVA NO COLÉGIO E. C. MACEDO 

SOARES E A APLICAÇÃO DO CONCEITO DE ALTERIDADE 

 

No dia 26 de setembro de 2017, o grupo organizado pelo PIBID16 com a 

orientação do professor Carlos Douglas abriu espaço para as primeiras propostas de 

dispositivo cinematográfico: A Câmera Subjetiva.  A intenção era usá-lo como 

recurso pedagógico em nossas aulas de introdução à antropologia que tratavam dos 

temas do evolucionismo social e relativismo cultural para a turma 1006 do primeiro 

ano do Ensino Médio. A proposta do dispositivo retiraria os estudantes do espaço da 

sala de aula após seguidas aulas expositivas, introdutórias e conceituais sobre 

Evolucionismo Social e Relativismo Cultural. 

Nas três semanas anteriores, tinham sido apresentados conceitos e 

esquemas evolucionistas e culturalistas elaborados no século XIX, além das 

biografias dos autores das referidas tradições de estudos antropológicos como Lewis 

Morgan e Franz Boas. Apesar de ter sido requisitada a elaboração de seminários 

temáticos como forma avaliativa (onde a turma, dividida em dois grandes grupos 

deveria explicar as diferenças entre as duas escolas da Antropologia), os estudantes 

                                                
16 Grupo composto por cinco alunos de Ciências Sociais Licenciatura da UFF. Além de mim, Márcia 
Barbosa, Iago Menezes, Gabriel Oliveira e Eduardo Beniacar.  
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não demonstraram interesse ou apreensão do conteúdo. Por exemplo, ao serem 

questionados “qual das duas teorias analisadas justificou o racismo?” muitos 

estudantes responderam indicando o Relativismo Cultural, logo a teoria que quebrou 

com o conceito de única cultura instituída pelo evolucionismo social e sua visão 

eurocêntrica de mundo. 

Recebemos muitas reclamações a respeito desse formato avaliativo da 

disciplina também. O seminário se mostrava para os recém integrantes do Ensino 

Médio como uma tarefa difícil e embaraçosa. Muitos relutaram na hora de falar em 

público, justificando com frases como “não sei desenvolver a ideia falando, mas 

escrevendo eu sei”; mostravam-se tímidos e os dias das apresentações contaram 

com alto índice de falta. 

A partir desse cenário, tentando recolocar o estudante em uma situação 

diferenciada do formato tradicional de aula expositiva, ao mesmo tempo que 

planejava transpor didaticamente conceitos da sociologia, escolhi o dispositivo 

presente no Cadernos do Inventar - A Câmera Subjetiva. Segue a definição do 

dispositivo tal qual no Cadernos: 

 

Câmera Subjetiva 

●  o que?  Filmar uma pessoa em situação de trabalho na Escola e ocupar seu 

ponto de vista.  

●  por que? Ao fazermos imagens subjetivas não estamos apenas vendo pelo 

olho do outro, mas entrando no mundo do outro e multiplicando as formas de 

perceber nosso próprio mundo, o que é fundamental quando pensamos em 

direitos humanos. Trata-se também de colocar o estudante em situações 

ainda não experimentadas, despertando o respeito e a valorização do 

trabalho de pessoas que fazem parte do seu cotidiano. 

● como? 1. Filmar um plano fixo de até um minuto de uma pessoa no trabalho 

(na cantina, no escritório, na cadeira do promotor, no refeitório, na secretaria, 

no caixa da mercearia, no espaço onde o vendedor ambulante trabalha, etc). 

2. Ocupar o lugar em que a pessoa trabalha e filmar a partir de seu ponto de 

vista.  

 

A partir dessa leitura, analisei as possibilidades pedagógicas e sociológicas 

de aplicação para a turma 1006. No dia 26 então, os estudantes, organizados em 
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pequenos grupos, tinham que orquestrar essa atividade a partir de registros 

fotográficos (e não vídeos, como proposto originalmente no Cadernos do Inventar17) 

dos seus próprios celulares. 

O objetivo almejado era que a partir do registro (dos trabalhadores da Escola 

e de outros alunos) e por meio do deslocamento da sala de aula para outros 

ambientes (como pátio, quadra ou direção), os estudantes pudessem experimentar o 

conceito de alteridade, se ausentando do seu lugar comum e de sua zona de 

conforto. 

“Quem são essas pessoas que registro? Como eles ocupam, entendem e 

compõe o espaço escolar? Como é o mundo a partir da visão deles?” Essas foram 

algumas das questões trabalhadas com eles ao analisarmos as fotos que eles 

apresentavam. A nossa abordagem e acompanhamento também foi feita nesses 

espaços fora da sala de aula, observando e interagindo com eles entre as fotos e 

durante a realização do dispositivo. 

 

Segundo Migliorin: 

 
Há uma experiência com a alteridade e com as formas que o cinema 
constrói e faz ver, que complexifica códigos e formas de estar no 
mundo. Como se, pelo cinema, fosse possível uma vivência entre 
códigos excêntricos e não dominantes, uma verdadeira abertura para 
possíveis. (2015, p.121 ) 

 

 Os estudantes criaram variadas composições, e muitas nos surpreenderam. 

Um aluno estudando e o livro sendo estudado pelo aluno; a funcionária da cozinha 

trabalhando e o enfoque em suas mãos descascando o alho; a menina que olha 

discretamente o menino no fundo do pátio, ele que não repara que está sendo 

observado; o vendedor da cantina que confere suas mercadorias. Dessa forma, o 

estudante se deslocava de seu espaço usual e buscava, de forma investigativa, 

ocupar o lugar dos outros personagens presentes na escola. Sentar na cadeira do 

professor, entrar na cozinha ou ficar atrás da bancada da cantina permitiu aos 

estudantes campos de visão que muitas vezes não teriam sido explorados de outra 

forma ou que passariam despercebidos na rotina escolar. 

                                                
17 Decisão realizada pelo professor e orientador de estágio Carlos Douglas por acreditar ser mais 
prático para os alunos de 1º ano tendo o mesmo alcance e efeito pedagógico do que se fosse 
realizado a filmagem. 
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A tarefa era estranhar o familiar e familiarizar o estranho, questionar as 

infinitas possibilidades de um mesmo ambiente. 

Acredito que seja possível transcender, em determinados momentos, 
as limitações de origem do antropólogo e chegar a ver o familiar não 
necessariamente como exótico, mas como uma realidade bem mais 
complexa do que aquela representada pelos mapas e códigos básicos 
nacionais e de classe através dos quais fomos socializados. O 
processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos 
capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, 
diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, 
situações. (VELHO, 2004, p. 131-132) 

 

Nessa proposta, a fotografia não serve apenas como um indício de realidade, 

mas um indício da realidade a partir do lugar e dos “olhos” do outro, nos deslocando 

do nosso lugar comum. Nós também, como docentes e estagiários também nos 

deslocávamos de nosso lugar comum. Pude presenciar interações que muitas vezes 

são contidas na frente do professor e dentro da sala de aula, mas que em um 

ambiente diferente imediatamente se afrouxaram, e os estudantes se portaram de 

forma mais relaxada e descontraída, mesmo quando estavam interagindo 

diretamente conosco. Um exemplo que muito me marcou foi reparar os alunos 

comentando a foto de uma amiga e se referindo a ela como “usuária”. Usuária é uma 

forma abreviada de se referir a usuário de drogas, termo usado comumente por 

jornais para noticiar acontecimentos de forma despessoalizada e com um cunho 

taxativo. Acredito que ele não usaria essa forma de se referir à colega na sala de 

aula. 

Uma composição do dispositivo realizada por um dos estudantes entretanto 

fugiu da proposta e eu considerei problemática. A primeira foto mostrava um menino 

direcionando o seu olhar a algo que não sabemos o que é. A segunda foto, em 

sequência, nos coloca no lugar daquele menino registrado, e podemos ver por 

intermédio da fotografia o que ele vê: o busto de sua colega de turma. Essa colega 

de turma percebeu que os seus colegas homens mostravam a foto de seu busto 

para nós (estagiários) e para o professor, e relutou muito que víssemos a foto. Como 

não sabíamos que do se tratava a imagem (e de que ela havia sido tirada sem sua 

autorização), chegamos a insistir em ver o trabalho do grupo. Minha reação ao 

acontecido foi tardia e não pude comentar a respeito no momento da exposição. 

À respeito disso, analisei posteriormente como as questões concernentes à 

sociologia e que permeiam os direitos humanos são trazidas até nós pelos 
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dispositivos de forma quase espontânea, a partir de registros crus sob a ótica dos 

alunos. Não foi preciso que introduzíssemos assuntos específicos como 

objetificação, mas a temática - e a problemática - veio até nós, ao meu ver. As 

fotografias ao serem feitas a partir de um processo específico tem essa capacidade 

de transformar algo ou alguém em objeto, em um registro fotográfico. Um objeto é 

algo que você pode manusear e modificar, algo não-humano. Apesar de uma 

fotografia ser facilmente relacionada à pessoa física fotografada, esse objeto-

imagem ao ser produzido não está mais sob o controle do fotografado, e sim à 

mercê daquele que controla e detém a câmera. 

O que não é um problema, já que a proposta do dispositivo é justamente 

essa: registrar pessoas (com sua autorização) e a partir disso produzir imagens em 

que possamos analisar e manusear de acordo com nossos interesses e 

questionamentos analíticos. Nossa imagem se torna então suscetível a 

interpretações daqueles que tem acesso a ela. Uma ponderação entretanto, precisou 

ser feita: as mulheres tem sido historicamente objetificadas de diversas formas, mas 

em grande parte por meio de imagens; as imagens femininas foram ao longo do 

tempo sexualizadas e comercializadas de forma a satisfazerem o prazer e controle 

masculino. A mulher é tirada da posição de sujeito (um ser psicológico e emocional) 

e é considerado de forma despessoalizada, qualitativa e quantitativamente. 

 Tendo em vista esse contexto histórico, acredito ter sido fácil para os 

estudantes homens fotografarem uma parte do corpo de sua colega mesmo que ela 

não tivesse dado permissão, como ela posteriormente veio a me dizer. Não só sua 

foto foi tirada sem permissão como foi exposta sem maiores preocupações com os 

seus sentimentos e vontades. A situação inversa dificilmente ocorreria: uma 

estudante invadindo a privacidade de seu colega, expondo suas partes íntimas e se 

vangloriando de tê-lo sob seu controle. 

Esse acontecimento nos trouxe a oportunidade de discutir posteriormente 

com os alunos sobre objetificação feminina e sobre responsabilidade na criação da 

imagem, capacitando-nos para dialogar com fatos reais presenciados e vivenciados 

pelos alunos, e não exemplos distanciados recolhidos por nós previamente, o que 

tornou o debate e análise sociológica mais orgânicos e dialógicos ao meu ver. 

Houve outro acontecimento inesperado. Tive muitas dificuldades em receber 

os vídeos e fotos feitos pelos alunos após a conclusão da atividade. Criei um grupo 

no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp para facilitar o trâmite das fotos 
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e dos registros, mas ainda assim não consegui fazer com que todos os estudantes 

me enviassem uma parte considerável do material. Como dito anteriormente, nós 

acompanhamos a tarefa enquanto ela estava sendo realizada, então temos 

consciência de que foi produzido muito mais do que contabilizado no final, após a 

entrega dos registros. 

 

 

Figura 1 - A visão dos alunos para o professor de matemática e a visão do professor de matemática 
para o Diário de Classe. 

 

2. 5 TERCEIRO ANO - TURMA 3002 

 

 A turma 3002 era composta por estudantes bastante engajados e 

participativos nas aulas de sociologia. Preocupados com a proximidade do ENEM, 

muitas vezes éramos procurados em questões concernentes à prova e seu 

conteúdo, além de pedidos de palpites sobre a temática da redação e possíveis 

propostas argumentativas. O crescimento do ENEM18 e de sua participação como 

principal forma de ingresso no Ensino Superior muda a dinâmica da sala de aula no 

Ensino Médio, e faz com que tenhamos que trabalhar com essa meta: transmitir o 

conteúdo da sociologia em sua face útil ao exame do ENEM. Não só é preciso fazer 

adaptações no currículo mínimo e nos planos de aula, de forma com que a aula se 

relacione mais diretamente com o conteúdo das provas, como também é exigido do 

professor (tanto pelos diretores quanto pelos próprios alunos) simulações de 

                                                
18 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculada ao Ministério da Educação do Brasil 
criado em 1998. Ela é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país. Seu resultado serve 
para acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU).  
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exercícios que se assemelhem aos exercícios oficiais. Ou seja, grande volume de 

exercícios de múltipla escolha e tempo cronometrado para realizá-los. 

 Seguindo essa lógica, propor que os alunos interrompessem o ritmo intenso 

de estudo e de atividades similares às questões do exame era algo arriscado, eu em 

particular temia uma ressalva e desconfiança a respeito da utilidade do dispositivo 

que seria proposto. Antecipando uma dificuldade e buscando instigar o interesse nos 

estudantes, pensei então em relacionar a ideia do exercício audiovisual à produção 

de um material para ser exibido na Semana de Consciência Negra. A escola  tem 

criado e reforçado a tradição do evento ao longo dos anos, como me relataram 

professores, alunos e o diretor. Em 2017, o evento contaria com palestras de 

professores universitários, divulgação de produções de artistas negros, exposição de 

fotos e um concurso e desfile de beleza afro. 

 Em paralelo a isso, em conversa com a coordenação da instituição, fomos 

informados que antigos bolsistas do PIBID de História da UFF tinham feito pesquisas 

a respeito das origens daquele terreno onde foi construída a escola. A pesquisa teria 

demonstrado que anos antes havia ali uma fazenda com pessoas negras 

escravizadas vivendo em senzalas. Infelizmente não consegui localizar essa 

pesquisa, e não me cabe aqui atestar sua veracidade sem ter tido acesso a ela. 

Entretanto, essa informação me trouxe de forma simbólica a noção de como 

desconhecemos (ou optamos desconhecer) nossas referências, nossas origens 

históricas e como temos nos desenvolvido até aqui, partindo desse 

desconhecimento.  Nesse contexto, estar em uma escola estadual da região 

periférica de Niterói com alunos em sua maioria negros19 em um local onde, 

possivelmente, pouco tempo atrás pessoas eram escravizadas, trouxe a 

necessidade ainda mais latente de resgatar nossa história e nos tornar conscientes 

em relação a ela, reforçar ideias como a da consciência negra e discutir racismo nas 

escolas, cada vez mais cedo e de forma cada vez mais frequente. 

 

  

                                                
19 Constatação feita a partir de observação. 
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2.5.1 DISPOSITIVO CORES E TEXTURAS E SEMANA DE CONSCIÊNCIA NEGRA 

DO COLÉGIO MACEDO SOARES 

 

O dispositivo escolhido então para o terceiro ano como forma de reunir 

material audiovisual para ser exposto na Semana de Consciência Negra do C. E. C. 

Macedo Soares foi o dispositivo Cores e Texturas. Segue a proposta do dispositivo 

segundo o Cadernos do Inventar que foi bem recebida pelos estudantes da 3002 no 

dia 3 de outubro de 2017: 

  

Cores e Texturas 

●    o que? Criar um inventário de cores e texturas das pessoas da 

comunidade e do bairro, trabalhando os desafios da fotografia e da luz. 

Montar as imagens e adicionar sons feitos posteriormente pelos 

estudantes. 

●    por que? Intensificar a percepção da variedade de peles e marcas 

corporais das pessoas da comunidade, visando aproximar os estudantes 

da diversidade que os cerca. Fragmentos de corpos e suas singularidades 

mínimas — pintas, rugas, cicatrizes — compõem um mosaico da 

multiplicidade que reflete nossa miscigenação étnica, e todas as marcas 

deixadas pelo tempo. Musicado por trilha incidental feita pelos estudantes, 

com objetos do cotidiano, transformamos as imagens e a sensibilidade 

que elas despertam. 

●    como? 1. Cada aluno ou grupo deve filmar no mínimo quatro planos 

concentrados em diferentes tons e texturas do corpo (pele, pés, cabelos, 

etc.). Não tenha pressa, olhe, olhe e olhe novamente. 2. Dar preferência a 

planos fechados, closes e detalhes transformando a câmera num 

microscópio. 

  

Essa proposta tinha para nós o objetivo de trabalhar o reconhecimento do 

corpo, do espaço e do tempo em que os estudantes vivem e ocupam, preocupando-

se em considerá-los como agentes da escola e do projeto de reunião e colagem 

dessas imagens para transformá-los em um material único e coletivo. 

Os registros de partes do corpo para atividade Cores e Texturas foram feitos 

pelos estudantes em seus celulares durante o horário da aula. Novamente 
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permitimos um livre trânsito pela escola para que se pudesse ampliar as 

possibilidades criativas e  as composições de imagem. Uma estudante que possuía 

um Iphone20 emprestou seu aparelho para vários colegas que queriam produzir 

imagens de melhor qualidade do que a capacidade da câmera de seus próprios 

celulares, o que interpreto como uma preocupação com a proposta e um interesse 

com o resultado final. 

Como já havíamos realizado as experiências da Câmera Subjetiva na semana 

anterior no primeiro ano, me preparei melhor para possíveis imprevistos ao realizar 

essa atividade no terceiro ano. Antecipando uma possível relutância dos alunos em 

transmitir o material, levei meu notebook e um cabo usb e avisei antes de iniciar a 

atividade que receberia os vídeos produzidos durante a aula logo após eles fossem 

produzidos. Deu certo e recebemos muitos vídeos interessantes: cabelos, sorrisos, 

olhares, mãos e braços parados, mãos e braços se mexendo, orelhas, rostos de 

perfil, sombras projetadas por partes do corpo, rostos em contraste com a luz do 

ambiente, registros em sépia, preto e branco e colorido. Após a reunião de um 

extenso material, nos perguntávamos sobre o que realizar em cima disso, como 

construir um filme ou uma colagem a partir daquelas infinitas possibilidades de 

imagens. 

 

 

Figura 2 - Printscreen de vídeo - perfil em contraste 

 

 

 

                                                
20 Linha de smartphones da marca Apple Inc. 
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Figura 3 – Printscreen de vídeo gravado com Iphone 

. 

Um problema complicava uma compilação das imagens em um único vídeo-

ensaio21: a discrepância estética entre eles. Diferentes cores, tamanhos e qualidade 

das imagens, ao serem colocada uma após a outra não resultavam em uma 

composição interessante o suficiente para ser exposta na Semana de Consciência 

Negra, tornando o resultado final amador e esteticamente precário. Questionamo-

nos sobre a possibilidade de refazer a atividade a fim de reunir um material mais 

homogêneo, feito com apenas uma de nossas câmeras, que circularia entre os 

alunos gravando novos vídeos. Entretanto, nos pareceu mais condizente à atividade 

e a proposta pedagógica inicial nos atermos ao que foi decidido anteriormente, à 

potência do material que havíamos reunido enquanto sentido mais do que enquanto 

produto visual final. Tínhamos então algumas limitações que vencer até a 

apresentação final. 

Devido à proximidade do evento e falta de estrutura da escola - que não 

possui computadores nos quais seja possível realizar a edição dos vídeos junto aos 

estudantes - eu e Iago Menezes, um dos estagiários do PIBID, ficamos 

encarregados de editar os vídeos até o dia do evento, que ocorreria no dia 10 de 

novembro de 2017. Para isso, utilizamos os computadores disponíveis no 

Laboratório de Filme Etnográfico da UFF.  Em conjunto com os alunos, discutimos e 

concebemos a possibilidade de um plano de fundo para aquelas imagens soltas, 

para criar alguma unicidade nelas de modo que reunidas elas compusessem algo 

maior, um corpo maior e único. 

                                                
21 Vídeo-Ensaio é uma proposta de trabalho audiovisual com diversos vídeos ou partes de vídeos 
relacionados em torno de uma temática e que são reunidos em uma montagem para compor o vídeo 
final, ilustrando/comprovando/demonstrando o tema ou o tópico escolhido. 
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Figura 4 - Printscreen de vídeo  - Cabelo trançado longo; boca; cabelo cacheado curto 

 

 

 

Figura 5 - Printscreen de vídeo -  cabelo cacheado; mão e pé; cabelo cacheado 

 

 Eu e Iago escolhemos então um único corpo no qual as imagens dos alunos 

ficaram sobrepostas: o de Zózimo Bulbul no curta Alma no Olho de 1973 e dirigido 

por ele mesmo. Filmado sobre um fundo branco, a personagem de Zózimo atravessa 

séculos de história desde a África antes da invasão europeia até atualidade da 

sociedade brasileira pós escravidão. Isso é demonstrado nas performances 

corporais e musicais ao som de John Coltrane, saxofonista americano, usando 

poucos elementos - entretanto muito simbólicos e caros para a luta do movimento 
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negro - como pentes (em referência à estética negra) e correntes que se partem (em 

referência à movimentos de libertação). 

 

 

Figura 6 - Printscreen do curta “Alma no Olho (1973)”22 

 

Os braços, olhos, sorriso e demais partes dos corpos registrados pelos 

estudantes foram selecionadas, recortados e sobrepostos ao de Zózimo. 

Mantivemos o som original do curta de 1973 e exibimos na Semana de Consciência 

Negra no período da manhã. Nem todos os professores, entretanto, liberaram os 

alunos para os eventos da semana, visto que não era obrigatória a participação. 

Ainda assim, a sala em que aconteciam as apresentações ficou lotada e a 

repercussão foi em geral positiva. Alguns docentes comentaram em tom de deboche 

a escolha do curta de Zózimo, como se arte tivesse sido violada em sua essência ou 

caráter histórico ao ter sido remontada por nós com o material dos alunos.  Discordo 

desse tipo de crítica, pois acho que ela se apressa em dar um parecer sem 

considerar, por exemplo, que nenhum dos alunos conhecia o curta anteriormente- 

inclusive eu meses antes, até me ter sido apresentado pelo Iago durante uma 

conversa. 

Ou seja, trazer à tona e trabalhar com esse material cinematográfico histórico 

e artístico é ao meu ver mais potente do que simplesmente exibi-lo e discuti-lo de 

forma passiva com os estudantes. Transformá-lo, ou melhor, criar o próprio filme é 

                                                
22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RTQlaxiokBA. Acesso em Novembro de 2017. 
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propor uma agência direta na construção do saber e construir uma proposta 

pedagógica do cinema não apenas em seu viés de exibição, mas em uma 

perspectiva de realização.  

 

 

Figura 7 - Printscreen do projeto final apresentado na Semana de Consciência Negra no Colégio E. C. 
Macedo Soares 

 

 

Figura 8 - Printscreen do projeto final apresentado na Semana de Consciência Negra no Colégio E. C. 
Macedo Soares. 
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3. O CINEMA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

 Neste último capítulo, analiso o cinema como prática social e como ele pode 

ser utilizado em benefício do educador e do pesquisador que se propõe a ensinar 

sociologia no Ensino Médio. A partir de conceitos como antropologia compartilhada, 

apresento a proposta da criação cinematográfica como prática pedagógica. 

Finalmente, analiso o papel do educador diante dessa proposta educativa de quebra 

de autoridade por meio da hibridização das diferentes alteridades professor/aluno; 

pesquisador/sujeito-objeto de estudo. 

3.1 A IMAGEM COMO PRODUTO SOCIAL 

No mundo extremamente visual no qual estamos inseridos, somos 

confrontados com imagens a todo momento em sua forma publicitária, redundante e 

poluidora. O excesso imagético entretanto não foi acompanhado de um crescimento 

de um senso crítico a respeito das experiências sensíveis a qual somos submetidos 

a todo instante. Habituados a não nos questionarmos sobre a informação que 

recebemos, a imagem começa a ganhar um caráter de autoridade em relação à 

palavra. A imagem funciona muitas vezes como retrato do real  e raramente é 

questionada se é fidedigna em sua tentativa de representação da realidade. 

Compreender que a imagem também é um produto humano, e sendo assim é 

passível de diferentes interpretações, intenções, objetivos e manipulações é quebrar 

com paradigmas do senso comum, questionar a realidade apresentada e nos 

possibilitar novas experiências sensíveis com a imagem que nos relacionamos. 

Entender a produção de imagem em seu caráter de produção socio-cultural também 

é ampliar as possibilidades de criação das imagens, entendendo a si próprio como 

potencial criador de imagens, como alguém capaz de registrar e produzir sua própria 

imagem a partir da sua interpretação particular da realidade. 

A análise sociológica está presente a todo momento em um processo de 

desnaturalização da imagem e de sua origem, a partir de uma análise ideológica das 

estruturas responsáveis por sua produção e veiculação, mas não deve se restringir a 

isso. Podemos formular perguntas a partir daí: Quais são as instituições 

responsáveis por veicular as imagens? Quem está por detrás delas? Qual a intenção 

dessas pessoas em suas escolhas por certas imagens no lugar de outras? Esses 

questionamentos nos fornecem um panorama dos grupos que detém o poder de 
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produzir, manipular e veicular uma imagem e quais suas relações com as 

infraestruturas econômicas; mas nos reduzir a esses questionamentos pode resultar 

numa análise simplista da produção de imagens. Devemos nos perguntar também: 

qual a intenção por trás do recorte e da edição? E da escolha do ângulo? E a 

sequência das imagens? Qual o critério da montagem? Todos esses são 

questionamentos possíveis de serem feitos dentro de uma análise crítica dos meios 

audiovisuais, mas feitos a partir de uma apreensão da sua linguagem específica, que 

nos fornecem códigos imagéticos estruturais e que possibilitam a uma ampliação de 

um olhar sociológico habituado a questões macroestruturais.  

A análise da estrutura de produção e veiculação das imagens muitas vezes 

não basta para entender os impactos sociais, culturais e simbólicos que os 

dispositivos audiovisuais têm na sociedade. Ou seja, ter o conhecimento de que o 

cinema, como descreve o historiador Jean Claude Bernadet (1980), é o filho mais 

velho da burguesia e da revolução industrial, portanto produto direto da classe 

dominante (e sendo assim  produz suas próprias impressões da realidade da ótica 

burguesa) é superficial e não nos capacita o suficiente. Só esse dado não nos 

fornece informação necessária para manejar o cinema e entender seus efeitos em 

nós. Mesmo em imagens explicitamente ficcionais como no cinema de ficção (onde 

sabemos que existe um processo de produção de imagem e mecanismos que 

possibilitam essa construção), ainda assim, como espectadores, não deixamos de 

nos sensibilizar e criar ilusões que nos permitem esquecer da concretude do real e 

imergir na realidade figurada dos quadros por segundos ampliados nas telas, 

mesmo que momentaneamente.  

Ao mesmo tempo que uma análise materialista não nos deixa cair na ilusão 

ideológica que o cinema naturaliza quando veicula pensamentos da classe 

dominante que o produz, também não podemos negar a realidade que se impõe 

mesmo na ficção e que nos envolve e nos sensibiliza. Por meio do fictício, por meio 

da montagem, da sobreposição, da edição, da interpretação, da configuração das 

câmeras temos um projeto de registro da realidade que nos possibilita acessos a 

indícios do real que talvez não seriam possíveis de outra forma “mais realista”.  

Rosália Duarte em seu livro Cinema e Educação (2002) compara a linguagem 

cinematográfica com a nossa gramática; ambas agrupam códigos e estruturas 

convencionadas -a grande diferença do cinema é que seus códigos e estruturas já 

estão dados e internalizados nas sociedades audiovisuais, em suas práticas sociais 
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e a forma em que se organizam. Ou seja, desde pequenos conseguimos 

compreender a linguagem de um filme e como se desenvolve aquela narrativa 

específica, porque desde cedo somos socializados com esses elementos, 

aprendendo a ver o mundo com e a partir dos filmes. Mas isso não significa que 

devemos nos contentar com a internalização dessas características interpretativas 

que nos permitem compreender o cinema. Dessa forma, estaríamos restritos a uma 

interpretação superficial daquele produto cultural:  

 

“conhecer os sistemas significadores de que o cinema se utiliza para 
dar sentido às suas narrativas aprimora nossa competência para ver e 
nos permite usufruir mais prazerosamente a experiência” (DUARTE, 
2002, p.55). 
 
 

Essa linguagem cinematográfica que foi internalizada por nós e que nos 

capacita a interpretação dos signos audiovisuais foi construída historicamente e são 

convenções que expressam a influência mútua em sua relação sócio-cultural. Isso 

porque ao mesmo tempo que elas refletem valores culturais da sociedade na qual o 

filme está inserido, funcionando como instrumento de reflexão, por outro lado: 

 

“[as convenções cinematográficas] repetidas insistentemente [...] 
constituem um padrão amplamente aceito e dificultam ou retardam o 
surgimento de outras formas de representação mais plurais e 
democráticas. Isso é, basicamente, o que faz delas objeto de 
interesse e de preocupação para os estudiosos de cultura.” (DUARTE, 
2002, p. 56) 

 

Portanto, todo o sentido atribuído por nós a esses produtos culturais 

dependem não só de um diagnóstico ideológico em relação à origem da produção de 

imagem e sua dimensão política, mas também de uma complexa teia de elementos 

significadores concernentes à técnica e sua articulação, ampliando a dimensão 

política que se pode conferir a sua produção.  

 

3.2 O CINEMA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Mas quando o assunto é arte e estética, como se colocar como um educador? 

Quando se tratam de questões talvez mais subjetivas do que científicas, como 
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propor conceitos e orientações artísticas sem que isso se torne algo autoritário e 

colonizador? Deve-se partir do pressuposto que a proposta inicial (tanto da 

monografia como do projeto Inventar com a Diferença) não é impor regras estéticas, 

mas apresentar a linguagem cinematográfica para construir em conjunto aos 

estudantes possibilidades imagéticas que servirão para apresentação de conceitos 

sociológicos. Os conceitos foram resultado de uma análise feita em conjunto com os 

assuntos apresentados pelos próprios alunos. Entendendo a sociologia em seu 

âmbito prático e tendo consciência da importância da educação na construção da 

subjetividade do estudante, é certo que os assuntos de cunho sociológico seriam 

recorrentes em qualquer material trazido pelos alunos. 

Apreende-se então a arte por meio da experimentação e da criação; e não 

como de uma transmissão ou transposição direta de conhecimentos. E essa 

concepção de ensinamento, aquela que não se transmite, mas se constrói, que é ao 

que orientou este projeto: 

 

Assim, a primeira característica de uma imagem cinematográfica é 
que ela “sofre” o mundo, é afetada por ele. [...] As imagens são fruto 
de um encontro entre uma máquina, um sujeito – ou vários – e algo 
que está no mundo. Mas toda imagem é dupla. Isso significa que 
toda imagem possui uma dupla inserção no real. No mesmo gesto,na 
mesma imagem que sofre o real, há uma construção do mesmo real, 
feita por aquele que opera a câmera, que decide o quadro, que 
escolhe o movimento, que compõe uma mise-en-scène e, mais do 
que isso, por todos os atores não-humanos que também fabricam a 
imagem – a câmera Sony, a lente Zeiss, o corretor de cor da Apple, o 
microfone comprado em um camelô do Rio de Janeiro. Toda imagem, 
portanto, é o mundo afetando-a e, a um só tempo, uma certa opção 
de mundo que envolve atores humanos e não-humanos. Essa 
definição nos lança no campo necessariamente político e estético da 
experiência do cinema, uma vez que a imagem é o mundo e uma 
opção de mundo, simultaneamente. O cinema é transformação 
contínua do que há. (MIGLIORIN, 2015 p. 35) 
 
 

O fazer cinematográfico torna-se imbricado ao processo de desnaturalização 

ideológica da imagem, no momento em que ao desvendar o processo de 

realização, justaposição e construção de produtos imagéticos se evidencia o lado 

humano da imagem, as mãos que fizeram e compuseram aquela figura, que não é 

mais entendida como um dado do real, mas como um recorte idealizado. Ao 

trabalhar recortes fotográficos (manuais ou digitais), trabalha-se marginalização e 

inclusão, o que entra em foco e importância e o que é descaracterizado. Ao 
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trabalhar justaposição e edição, trabalha-se intertextualidade, mediação e ideologia, 

entendendo que a comunicação entre imagens pode ser criada de acordo com a 

forma que são manipuladas, e que não carregam em si signos próprios. Ao 

trabalhar efeitos de luz e contraste, trabalha-se a dificuldade de uma representação 

totalmente fidedigna do ambiente. E ao trabalhar edições e recursos estéticos, 

trabalha-se a contradição inerente de que para mostrar o que existe, ou seja, para 

se construir algo real, muitas vezes é necessário processos de edição. Para 

construir algo real não é requisito um registro objetivo do “que aconteceu”, mas sim 

evidenciar o processo de construção e criação humana por detrás do resultado, 

mostrar nossa forma de contar nossa própria realidade, através do uso estético 

atrelada a uma ética e aos direitos humanos. 

 

3.2. A ETNOFICÇÃO E ANTROPOLOGIA COMPARTILHADA 

  

Realizar um filme como prática etnográfica pode ser considerado uma 

tentativa de trabalhar com dados do real de forma fabulatória sem que isso 

desmereça seu valor científico. O antropólogo e cineasta Jean Rouch em sua 

filmografia etnográfica (Les Maitres Fou (1955), Moi, Un Noir (1958) e Jaguar (1968) 

são seus mais célebres trabalhos) conseguiu ultrapassar as incursões da 

antropologia no audiovisual até aquele momento, ao mesmo tempo que quebrava 

barreiras dentro do cinema francês e do cinéma vérité23, alcançando um novo 

patamar ético e estético – para Antropologia e para o Cinema. 

As colocações que orientam seu trabalho são concernentes à reinvenção do 

sujeito/objeto de estudo de forma a não objetificá-lo ao transformá-lo em imagem ou 

em produção textual, como poderia ser interpretado em um viés de registro 

puramente etnográfico - mas hibridizar as diferentes alteridades do pesquisador e do 

sujeito de estudo. Isso seria possível dentro de sua metodologia de antropologia 

compartilhada e a ideia de construção coletiva da imagem. Pode-se exemplificar seu 

                                                
23 Influenciado por Dziga Vertov e Robert Flaherty, Jean Rouch é um dos pais fundadores do cinema-
verdade.O conceito surge no final dos anos cinquenta e refere-se a um gênero de documentário que 
se empenha em reproduzir a realidade sem fins didáticos e de forma assumir certo grau de 
subjectividade enquanto forma de expressão. Assume-se, nas suas aplicações, como ferramenta 
científica ao serviço da verdade. Filmando o humano, a máquina será um meio privilegiado ao serviço 
da antropologia quer como instrumento de registro e de pesquisa quer como objeto de estudo naquilo 
que produz. 
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trabalho com um recurso utilizado em Moi, Un Noir (1958) (Eu, Um Negro) onde as 

filmagens realizadas em uma pequena cidade da Nigéria foram narradas pelos 

próprios moradores registrados, já no  processo de pós-produção, comentando suas 

impressões em relação às imagens que viam, contando sua história (de forma oral) 

em cima da história produzida (visual). Grande parte das imagens eram também 

filmadas por esses protagonistas locais dentro da perspectiva almejada e da 

angulação escolhida por eles próprios, a partir do que eles queriam e acreditavam 

ser válidas de serem exibidas. 

Em suas experimentações sobre etnografia imagética e de antropologia visual 

se institui então a antropologia compartilhada na qual o antropólogo põe-se em 

interação com o outro – a ponto de desconstruir ideias de de autoridade etnográfica 

em função de uma intersubjetividade. “O que se privilegia aqui é a verdade do 

cinema, não a verdade no cinema.” (ROUCH in O Real Imaginado, 2008). 

Essa intersubjetividade parte de dois lugares: da perspectiva de se colocar 

como pesquisador em contato estético/criativo com sua etnografia; e da 

possibilidade de subjetivação da outridade. Isso questionaria de certa forma a 

hierarquização da antropologia no momento em que essa produção fílmica tem 

consciência de que não se constitui em uma verdade científica. Em nenhum 

momento as produções de Jean Rouch se comprometem com a estrutura 

jornalística, documental ou etnográfica tradicional, mas se comprometem justamente 

criar um filme ficcional conjuntamente com o outro. É a etnoficção que ele concebe. 

A verdade fílmica assume seu sentido de provisoriedade e de construção de verdade 

que obtém seu reconhecimento por transparecer mais sinceridade e verossimilhança 

do que outros tipos de construção da antropologia visual.  

Pensando através da perspectiva de uma antropologia compartilhada e com 

elementos como etnoficção foi possível conceber a produção e compilação dos 

vídeos para a Semana de Consciência Negra do Macedo Soares. Uma proposta foi 

inicialmente colocada tendo como referência um dispositivo (Cores e Texturas) de 

forma que servisse de gatilho e start criativo, seguida de uma compilação e um 

trabalho de edição para a transformação e sobreposição não apenas de imagens 

produzidas pelos alunos e do curta de Zózimo, mas uma sobreposição de 

cronologias, cores, texturas, subjetividades e discussões. Não uma sobreposição 

que se propõe a mascarar diferenças e inviabilizar especificidades a partir da 

construção de um único corpo, mas justamente evidencia-las, propondo uma 
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construção de igualdade justamente na ênfase e na valorização das nossas 

diferenças. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como estagiária, não tive tantas preocupações formais e burocráticas como o 

professor efetivado, por isso tinha mais energia para investir em métodos 

diferenciados de apreensão do conteúdo e na análise de algumas dificuldades. Até 

mesmo a posição em que os bolsistas estagiários do PIBID se colocam em sala de 

aula já nos recoloca nesse limiar, nesse “meio termo” mais prolífico. Não somos 

mais estudantes do ensino médio, mas não somos também a autoridade punitivista 

do professor, e dessa forma estamos mais abertos ao diálogo e a intimidade. Além 

da idade mais próxima que já coloca os estagiários em outro patamar em relação ao 

professor. 

Apesar de trabalhar com dois professores queridos pelos alunos era 

impossível desvencilhar a imagem do professor à uma imagem autoritária. Essa 

imagem ao mesmo tempo que assegura a disciplina e o compromisso entre os 

estudantes também atrapalha a uma visão mais geral por parte do professor, que 

não tem acesso ao real de forma simétrica aos alunos. Os estudantes não 

encontram estímulos para serem totalmente sinceros, abertos e dispostos com uma 

pessoa que os avaliará e julgará seu desempenho. Os estagiários entretanto não 

tem nenhum vínculo empregatício direto com a escola, não cobram nenhuma função 

específica ou fazem chamada, não aplicam avaliações e por isso podem melhor do 

que ninguém fazer o intercâmbio de ideias e uma observação mais aprofundada do 

ambiente escolar. Em minhas experiências dentro do PIBID e dentro do programa de 

monitoria da UFF24 tive sempre isso bem claro e temia o dia em que eu passaria da 

posição de colega, monitora, estagiária, e portanto parceira para uma posição de 

professora, avaliadora e portanto vigilante e repressora. É um exercício diário do 

docente engajado buscar um paralelo entre as posições de autoridade e a relação 

de aproximação dos estudantes; também por isso acredito ser primordial a atuação 

de bolsistas estagiários e monitores em todos os âmbitos educativos. 

Durante meu percurso, observei a necessidade de buscar novos recursos e 

fontes de interesse que ultrapassassem a obrigatoriedade do currículo e as 

restrições e proposições direcionadas apenas ao ENEM. Ao mesmo tempo que 

entendia a Sociologia na Educação Básica em sua tarefa de desconstrução de 

                                                
24 Fui monitora da disciplina de Sociologia Clássica em 2015 orientada pelo professor Maurício Vieira 
para uma turma de recém ingressantes em Ciências Sociais 
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ideologias hegemônicas e na desmistificação do senso comum, pretendia também 

fugir da máxima dos discursos edificantes e posturas estritamente militantes, fugir de 

propostas meramente panfletárias e populistas, que somente apontam opressores e 

oprimidos. A ampliação desse discurso me foi possibilitada pelo cinema e pela a 

estética. A inserção do recurso estético na sala da aula tem como uma possível 

reação sensibilizar os estudantes às questões colocadas e observadas por eles 

mesmos. 

A explicação de problemáticas sociais e suas respectivas origens históricas 

foram feitas através dos conceitos sociológicos que nos servem como ferramentas 

na elaboração de diagnósticos e indícios mais precisos de realidade. São os 

conceitos que auxiliam na desnaturalização de estruturas antigas de pensamento, 

mas tudo isso não deixa de ser, afinal, questões já colocadas e já “solucionadas” por 

outras pessoas anteriormente, e na maioria das vezes muito tempo antes em lugares 

muito distantes. Entramos em contradição: ao mesmo tempo que defendemos a 

Sociologia como ciência, e que dessa forma é necessário ter embasamento crítico e 

formação científica - e não meramente fornecer uma opinião trajada de ciência - 

somos os mesmos que argumentamos a favor da participação e da possibilidade de 

se realizar uma sociologia no ensino médio, no espaço escolar. 

  Lidar com essa contradição é delicada por ser intrínseca à concepção da 

Sociologia e das Ciências Sociais. Ora, todos nós pensamos, refletimos e nos 

questionamos acerca da sociedade em que estamos inseridos. Nos relacionar entre 

si e com o ambiente de forma consciente faz parte da definição do que é ser 

humano. O que difere então um sociólogo de uma pessoa qualquer? Todos podem 

aprender Sociologia mas nem todos podem ser sociólogos? Quais são os limites de 

cada título? 

Para legitimar nossa ciência, acabamos criando a partir de conceitos 

consagrados novos sensos comuns por fora do tão desprezado senso comum 

hegemônico. O que eu quero dizer com isso: se senso comum é o conhecimento 

vulgar derivado da experiência imediata, podemos refletir sobre como a Sociologia 

tem se apressado para definir e conceituar fenômenos quase que imediatamente a 

sua ocorrência. Para nos contrapormos a uma visão hegemônica muitas vezes já 

temos formulações contra-hegemônicas preparadas para um contra-argumento. 

Tudo isso mascara todo o processo reflexivo e denso do pensar Sociológico que 
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pode muito bem ser melhor destrinchado e ilustrado para os nossos alunos. E nada 

melhor para ilustrar uma situação do que o fazer junto. 

 Esse tipo de “solução pronta” demonstrada histórica e conceitualmente é o 

que faz parte do currículo mínimo da Sociologia e a forma como é construída nos 

livros didáticos, mas cabe aos educadores e pesquisadores ampliar as concepções. 

Para isso, encontrei na estética e no cinema uma possibilidade de subjetivar 

questões estruturais e analisar a realidade através de outras óticas, mas igualmente 

engajadas politicamente. 

Permeada por essas reflexões de análise crítica sociológica em conjunto a 

uma análise estética da realidade, fiz algumas observações que considero 

interessantes durante o período da pesquisa. Gabriel Mascaro, diretor 

pernambucano, em seu filme aclamado pela crítica, Boi Neon (2015) desmitifica 

diversos estereótipos de gênero sem se referir verbalmente a essa questão em 

nenhum momento. O diretor conta história de Iremar, um peão que viaja pelo 

Nordeste trabalhando em vaquejadas e que, apesar de todo o visual duro, “bronco” e 

másculo adora costurar vestidos e tem um verdadeiro interesse por moda. Perceba o 

equívoco: escrevi “apesar de todo visual duro”, como se uma coisa (o visual 

másculo) anulasse a outra (interesse por moda). É essa oposição que Mascaro 

desmitifica em seu filme, de roteiro, fotografia e direção extremamente sensíveis. As 

oposições não são construídas de forma tão óbvia quanto se supõe em nossa 

realidade cotidiana, e assim como em Boi Neon nos deparamos com quebras de 

estereótipo e negações do senso comum a todo instante: é uma menina Cacá que 

gosta de cavalos e que não tem medo de trabalhar no curral e se sujar; é Galega 

mulher e mecânica;  é um peão vaidoso que faz chapinha, e por fim, um Iremar que 

se interessa por moda, por costura, e acha mais interessante desenhar peças de 

roupas em páginas de revistas pornográficas do que se masturbar para essas 

imagens. 

O que eu quero transmitir ao me referenciar a este filme é a possibilidade de 

reflexão sociológica e construção de pensamento a partir de modos não 

convencionais e entretanto igualmente educativos, que valorizem processos 

subjetivos de percepção além dos nossos processos lógicos e objetivos. Não em 

detrimento de um processo objetivo, mas em conjunto a ele. O cinema é tão filho da 

revolução industrial quanto a sociologia, tornando-se um dos principais pilares de 
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construção e compreensão da realidade tal qual assimilamos, justamente por nos 

afetar de forma psíquica e emocional. 

O Cadernos do Inventar (2016) surgiu então como ferramenta fundamental na 

realização do meu trabalho. Propor exercícios e permitir que o conhecimento seja 

construído de forma compartilhada foi uma forma encontrada de democratizar uma 

produção de conhecimento, deixar claro que a possibilidade de se pensar e 

pesquisar a realidade não é algo restrito, mas sim um exercício que se impõe 

cotidianamente e nos permite ampliar nossa dimensão do real. 

Para essa construção, que foi permitida pelo fazer antropológico 

compartilhado, é fundamental um interesse participativo dos estudantes, que 

encontrem motivações para o engajamento na disciplina. Novamente o fazer 

cinematográfico entra como dado essencial: em sua potência criativa, ele é 

instigante e convidativo aos estudantes da Educação Básica, por ser mais dialógico 

em sua relação com o mundo fora da escola. Os celulares e  os vídeos, antes 

considerados à parte da sala de aula transformam-se em protagonistas, mudam a 

dinâmica escolar e aproximam-na da dinâmica da vida real. 

Entretanto, utilizar novas dinâmicas trouxe novas problemáticas que encontrei 

durante o percurso e às quais não pude prever. Nas turmas noturnas do NEJA no 

Baltazar Bernardino me deparei com perfis diferenciados de estudantes e com 

objetivos diferenciados em relação ao ensino médio. Eles se relacionam com a 

dinâmica escolar de forma muito mais prática e objetiva. Dessa forma, desenvolver 

um projeto mais prolongado se torna uma proposta desgastante e pouco convidativa 

aos estudantes. Como não encontrei interesse imediato, não vi possibilidades de 

desenvolver um projeto que se propõe justamente a uma construção conjunta de 

imagens e de saber. 

Problemas de ordem material também foram inesperados. Novamente no 

NEJA o fato das aulas ocorrem durante o período noturno dificultavam a criação de 

boas imagens sem luz natural, além da própria estrutura da escola criar um 

ambiente precário em iluminação. Já no C. E. C. Macedo Soares me deparei com a 

dificuldade de reunir arquivos digitais e esperar o envio desses arquivos pelos 

estudantes, pela proposta causar a impressão de ser uma atividade muito mais 

informal do que um trabalho escrito, não sendo valorizado da mesma forma pelos 

estudantes. 
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Apesar dos problemas inesperados, considero-os naturais e até mesmo 

fundamentais ao pesquisar sociológico e construção pedagógica, já que não nos é 

possível testar previamente nossas interações e atuações com a realidade. Como 

sociólogos e educadores, podemos e devemos nos imbuir de teorias, conceitos, 

pesquisas e de experiências realizadas anteriormente, mas é notório que a 

sociologia aqui se concebe como devir: a realidade nunca se apresenta da mesma 

forma, os recortes e momentos históricos nunca se repetem e o nosso próprio olhar 

direciona nossas pesquisas para caminhos e percepções totalmente únicas. 

O que se torna entretanto uma possibilidade e até mesmo uma máxima dessa 

ciência é de que o erro pode ser sempre reconstruído enquanto dado e possibilidade 

nas Ciências Humanas, por trazer diagnósticos de improbabilidade e provisoriedade 

dos nossos sujeitos e objetos de estudo, pelo erro estar imerso em um tempo e 

espaço específico, mas nunca restrito e imóvel. Estar aberto a revisão e a 

compreensão do erro é um paradigma mais construtivo do que a busca inalcançável 

por refreá-lo. Estar aberto ao erro na prática pedagógica é compreender que a 

interação com os estudantes colocará questões novas a nós como professores. 

Estar aberto ao erro é então considerar como agentes do processo educativo não só 

o docente, mas também os estudantes e as demais pessoas envolvidas no espaço 

educativo. 
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