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 O cinema e a educação sempre flertaram. Embora sejam campos consolida-

dos, a cada flerte novos pontos de vista são constituídos a partir das experiências e 
dos conhecimentos construídos a partir dessa aproximação. O “Olhares Móveis” sur-

ge de uma ação extensionista em que oficinas de realização audiovisual com aparatos 
móveis foram com adolescentes, alunos do Colégio Estadual Pedro Gomes no bairro 

de Campinas, cidade de Goiânia, estado de Goiás, Brasil. O projeto encampou a pro-

posta de instigar reflexões sobre o universo digital e os “novos” suportes digitais de 
captação, edição e distribuição de imagens e sons, proporcionando atividades práti-

cas nas quais os alunos pudessem experimentar e experienciar o processo de produ-

ção e construção de sentido e significação por meio do manuseio dos elementos da 
linguagem cinematográfica, utilizando seus aparelhos de telefone celular. As ativida-

des propostas possibilitou aos estudantes o desenvolvimento do pensamento crítico 

acerca das imagens e, sobretudo, sobre as imagens produzidas por eles mesmos. 

Partindo dessa experiência a presente tese discute as possibilidades de subversão do 

suporte a partir da prática de produção de narrativas audiovisuais em ambiente es-

colar, procurando estabelecer conexões acerca do contexto de produção de imagens 

técnicas com intuito pedagógico e a emergência dessas imagens em uma perspectiva 

de abordagem pedagógica.

Palavras-chave: aparatos móveis, cartografia, cinema e audiovisual, educação, narra-

tivas audiovisuais.

RESUMO





 Movie and education have always flirted. Although they are consolidated 
fields, with each flirt new points of view are constituted from the experiences and 
the knowledge constructed from this approach. The “Olhares Móveis” comes from an 

extensionist action in which workshops of audio visual realization with mobile devices 

were with adolescents, students of the Colégio Estadual Pedro Gomes in the district 

of Campinas, city of Goiânia, state of Goiás, Brazil. The project encapsulated the 

proposal to instigate reflections on the digital universe and the “new” digital media for 
capturing, editing and distributing images and sounds, providing practical activities 

in which students could experience the process of production and construction of 

meaning and meaning by manipulating the elements of the cinematographic language, 

using their cellular telephone handsets. The proposed activities allowed the students 

to develop critical thinking about the images and, above all, the images produced 

by them. Based on this experience, the present thesis discusses the possibilities of 

subversion of the support from the practice of producing audio visual narratives in 

a school environment, trying to establish connections about the context of technical 

images for pedagogical purposes and the emergence of these images in an approach 

perspective pedagogical.

Key words: mobile devices, cartography, education, movie and, audio visual narratives.

ABSTRACT





 El cine y la educación siempre han coqueteado. Aunque son campos 

consolidados, a cada coquetear nuevos puntos de vista se constituyen a partir de 

las experiencias y de los conocimientos construidos a partir de esa aproximación. La 

“Mirada Muebles” surge de una acción extensionista en que talleres de realización 

audiovisual con aparatos móviles fueron con adolescentes, alumnos del Colegio 

Estadual Pedro Gomes en el barrio de Campinas, ciudad de Goiânia, estado de Goiás, 

Brasil. El proyecto encubrió la propuesta de instigar reflexiones sobre el universo digital 
y los “nuevos” soportes digitales de captación, edición y distribución de imágenes y 

sonidos, proporcionando actividades prácticas en las que los alumnos pudieran 

experimentar el proceso de producción y construcción de sentido y el significado 
por medio del manejo de los elementos del lenguaje cinematográfico, utilizando sus 
aparatos de teléfono celular. Las actividades propuestas posibilitar a los estudiantes 

el desarrollo del pensamiento crítico acerca de las imágenes y sobre todo sobre las 

imágenes producidas por ellos mismos. A partir de esta experiencia la presente tesis 

discute las posibilidades de subversión del soporte a partir de la práctica de producción 

de narrativas audiovisuales en ambiente escolar, buscando establecer conexiones 

sobre el contexto de producción de imágenes técnicas con fines pedagógicos y la 
emergencia de esas imágenes desde una perspectiva de abordaje pedagógico.

Palabras clave: aparatos móviles, cartografia, cine y audiovisual, educación, narraciones 
audivisuales
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 Pretendo, com esta tese, articular algumas experiências como professor-

pesquisador-extensionista e às de alunos do ensino médio, por meio dos processos 

de produção de narrativas em ambiente escolar.

 A produção dessas narrativas foi inspirada/pautada por um conjunto de ações 

que tiveram a intenção de aproximar o grupo de estudantes participantes da proposta 

pedagógica com o bairro de Campinas, na cidade de Goiânia, capital do estado de 

Goiás, local onde está situado o Colégio Estadual Pedro Gomes, por meio do uso 

de aparatos móveis de produção de imagens e sons, no nosso caso, aparelhos de 

telefone celular.

 

 Esse conjunto de experimentações foi organizado em um grande mapa, que 

em tamanho real mede 3,5x2m. Nele está impregnado um conjunto de impressões 

sobre o bairro, a escola e nossas vivências, minhas, dos estudantes do Colégio e dos 

monitores que auxiliaram no projeto – estudantes do curso de graduação em Cinema 

e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás.

 Esse mapa foi constituído a partir de vários pequenos mapas, produzidos 

manualmente e individualmente pelos estudantes a partir de uma deriva cartográfi ca 
que fi zemos pelo bairro de Campinas. O “mapa de cada um” foi desconstruído para 
que um “mapa de todo mundo” fosse constituído e, nele, tivéssemos a representação 

afetiva e coletiva daquele lugar, a partir da interação entre nossas vivências.

 Por conta de sua signifi cância, conceitual e afetiva, ao longo da execução desta 
pesquisa, este mapa foi escolhido para conduzir a narrativa e o trajeto percorrido 

ao longo da pesquisa, desde a preparação do projeto, seu desenvolvimento, 



Figura 1: Mapa de todo mundo. Produção coletiva 
realizada durante a execução do “Olhares Movéis”
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ordenamento e reordenamento metodológico, sua execução no campo de pesquisa, 

até sua conclusão por meio desta tese.

 

 Como narrativa visual constituída por meio da experiência coletiva, o “mapa 

de todo mundo” já corporifi ca o conceito de narrativa adotado neste trabalho, 
como sendo um conjunto de “manifestações orais, escritas, sonoras e visuais que 

se organizam a partir de uma sucessão de episódios ou ocorrências de interesse 

humano que integram uma mesma ação” (MARTINS, R., 2009, p. 33), de modo que 

os sujeitos-autores possam se expressar, narrando e contando “algo sobre o mundo, 

sobre a existência, sobre o outro ou sobre si mesmo” (MARTINS, R., 2009, p. 33).

 A narrativa, por tender a não se acomodar em modelos preestabelecidos, 

contudo, também não se isentando da infl uência desses modelos, possibilita 
maior liberdade criativa e o surgimento de novas estéticas. É uma maneira de os 

indivíduos se expressarem sobre sua vida, suas histórias domésticas, memórias, 

intimidade e subjetividades. Essas micronarrativas pessoais, que se opõem aos 

modelos estabelecidos pelos mecanismos de produção hegemônicos – como a TV e 

o cinema comercial, por exemplo, proporcionam a seus autores a refl exão sobre sua 
visão de mundo, reorganizam sua experiência e favorecem um olhar crítico sobre o 

tema apresentado. Em um contexto mais amplo, as micronarrativas propiciam “uma 

refl exão sobre os modos de narrar o presente” (PILLAR, 2013, p. 313), dando sentido 
aos acontecimentos mais marcantes da vida de seu autor e possibilitando, que, por 

meio delas, uma possível leitura do mundo possa ser apresentada e capítulos novos 

da história possam ser escritos, já que também é uma forma de narrar o presente.
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 As experiências visuais de cada indivíduo recompõem sistematicamente o 

seu repertório visual, que, por sua vez, modifi ca e interfere nas possíveis leituras 
de vivências visuais futuras, gerando uma estrutura rizomática cheia de links, “uma 

espécie de cosmos imagético” (MARTINS, R., 2009, p. 34) que condensa as marcas de 

trajetórias e vivências do indivíduo. Desse modo, 

[...] a experiência de construir narrativas visuais dá aos alunos a oportunidade 

de identifi car situações signifi cativas na sua trajetória de formação, de criar 

vínculos com questões subjetivas na sua trajetória de formação, de buscar 

uma compreensão de si mesmo tendo como referência as imagens e 

informações que escolheu como importantes e instituidoras da sua vivência 

pessoal e social (MARTINS, R., 2009, p. 36).

 Exemplifi co, de modo dialógico com a exposição do professor Raimundo Martins, 
a partir da fala da professora Maria Alice Gomes, professora do Colégio Pedro Gomes e 

minha tutora durante a passagem na escola, sobre repercussões do projeto:

Então contribuiu, contribuiu muito, [a respeito do projeto de extensão 

“Olhares Movéis”] principalmente para esses meninos que a gente achava 

que não ia estar na escola [...] Hoje a Karen passou por mim e falou “Maria 

Alice, renovei minha matrícula!”. “Nossa Karen Que legal! Você renovou sua 

matrícula?”. “Renovei, o Marcelo me contagiou!”. Você pode chamar ela aqui, e 

ela te fala “O Marcelo me contagiou”. [...] eu fi quei muito feliz quando ela falou 

né, porque eu não esperava que ela fosse renovar a matrícula. (GOMES, 2015)

 Esse depoimento informa sobre como o processo de construção dessa ação 

educativa contribuiu para que essa estudante pudesse compreender melhor o lugar 
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e o papel daquela comunidade escolar em sua trajetória de formação. Mais que isso, 

sobre como as visualidades construídas por ela foram canais não só de expressão 

de suas subjetividades, mas também de compreensão de si mesma e do caminho a 

seguir, no caso, a permanência na escola. Embora a aluna tenha usado meu nome 

para expressar esse seu “contágio”. Suponho que, o que a contagiou de fato, tenha 

sido a oportunidade de produzir narrativas, contar histórias, usar a criatividade e 

entender que tudo isso, de alguma forma, lhe fazia sentido, estava conectado com 

outros saberes e com sua vida.
 

 Isso me leva a pensar que as narrativas visuais são formas de compreensão 

da experiência e também o locus onde essas micro-histórias individuais e coletivas 

podem ser depositadas. As narrativas, frutos desse tipo de vivência, se contrapõem 

às narrativas dominantes, e à historização midiatizada proveniente dos narradores 

hegemônicos, que, via de regra, ditam o que é contado pela história ofi cial. Os 
indivíduos passam a ter a oportunidade de historicizar a sua própria realidade. A 

pensar como Benjamin (1987), partindo do conceito da história dos vencedores, é 

preciso considerar todo o silenciamento histórico dos que estão sob a tutela dos que 

detém ou detiveram o poder. Nessa perspectiva, progressista e elitista, do ponto de 

vista do poder político e econômico, a historização ofi cial se pautou por um discurso 
linear a partir da perspectiva dos “vencedores”.

 Desse modo, privilegiando o fragmento em detrimento da linearidade, uma 

possibilidade de “dar voz” àquilo que não se ouviu, Benjamin faz a proposta desse método 

que se diferencia do habitual, uma vez que é, na perspectiva do autor, uma possibilidade 

para se ouvir a voz dos que estariam a contrapelo da história ofi cialmente contada.
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 O tipo de narrativa predominante escolhida para a pesquisa foi a audiovisual. 

Entendo por narrativa audiovisual o tipo de produção que se vale das articulações 

possíveis entre a imagem em movimento e/ou fi xa e os sons. 
 

 As narrativas audiovisuais podem construir discursos que criam, reforçam ou 

modifi cam características identitárias, justamente pelo fato de a identidade de um 
grupo social ser algo mutável, que está sempre em processo. Por conseguinte, “as 

identidades estão sujeitas a uma historização radical, estando constantemente em 

processo de mudança e transformação” (HALL, 2000, p. 108).

 

 Os discursos feitos pelos meios midiáticos de massa, como a televisão e o 

cinema, que se valem de narrativas audiovisuais hegemônicas, e de outros recursos 

para se expressarem, impactam diretamente na forma como um grupo social se vê, 

independentemente de concordarem ou não com esses discursos, e também no modo 

como os outros que são externos ao grupo retratado os veem. Normalmente isso ocorre 

sob uma perspectiva centralizada e dominante, já que os balizadores culturais utilizados 

pelos meios midiáticos visam atender preferencialmente aos interesses de mercado.

 Então, se entendermos a identidade como uma qualidade-síntese capaz de 

identifi car um povo, podemos nos valer do pensamento de Stuart Hall, segundo o 
qual esta qualidade está em constante mutação. Portanto, “as velhas identidades, 

que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir 

novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno” (HALL,1997, p. 7). Essas 

novas identidades que o autor aponta, são em boa medida infl uenciadas e construídas 
pelas informações e padrões estabelecidos pelos meios midiáticos de massa, já que 

possuem grande poder de persuasão sobre as massas.
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 Tendo como ponto de partida o cenário contemporâneo e as facilidades 

tecnológicas que possibilitam a produção de imagens, Kellner aponta que “a 

sociedade pós-moderna é defi nida [...] pela proliferação e disseminação de imagens 
e pela entrada numa nova cultura saturada com imagens” (BAUDRILLARD, 1993, 

apud KELLNER, 1995, p. 106). Seguindo essa linha de raciocínio, o autor afi rma que 
“ler imagens criticamente implica aprender como apreciar, decodifi car e interpretar 
imagens, analisando tanto a forma como elas são construídas e operam em nossas 

vidas, quanto o conteúdo que elas comunicam em situações concretas” (KELLNER, 

1995, p. 109).

 

 Os apontamentos de Kellner indicam para o entendimento de que em um mundo 

dominado por imagens audiovisuais é cada vez mais necessário o desenvolvimento 
de habilidades que possibilitem a apreensão de novos conhecimentos para se fazer 
leituras críticas de imagens em movimento. Entendo que a leitura crítica esteja 
condicionada à capacidade de um indivíduo em analisar e interpretar o mundo, 
de modo que essa experiência possa valorar os processos de representação e os 
aspectos subjetivos de interpretação das visualidades.
 

 Ao estabelecer que o cinema, bem como os fi lmes, possui uma estreita relação com 
outros produtos da cultura e, por conta disso, também se estabelece como forma de arte, 

Almeida aponta questões sobre os processos de concepção e construção das narrativas:

Se pensarmos em imagens e sons do cinema, este tem uma linguagem 

própria. O cinema ao contar uma história está mostrando ao mesmo tempo 

como foi construída essa história em imagens e que sentido tem. Signifi cado 

dado pelo processo de fi lmagem, de concepção, da tecnologia da máquina, da 

possibilidade-limite da inteligência e da técnica em dado momento da história. 
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O signifi cado de um fi lme não é linear, é corporal, confl ituado, não leva a uma 

conclusão inequívoca. (2001, p.11)

 Sendo assim, Almeida se posiciona frente a esses produtos audiovisuais como 

um crítico da forma como parte da sociedade se apropria deles, já que pouco consegue 

dialogar com outras formas de expressão cognoscível, como a escrita, por exemplo.

Ver fi lmes, analisa-los, é a vontade de entender a nossa sociedade massifi cada, 

praticamente analfabeta e que não tem uma memória da escrita. Uma 

sociedade que se educa por imagens e sons, principalmente da televisão, 

quase uma população inteira (ricos, médios e pobres) que não tem contato 

com a escrita, o contato da memória escrita, a refl exão com a escrita. E 

também a vontade de entender o mundo pela produção artística do cinema. 

(ALMEIDA, 2001, p.12)

 Ambos os autores, Kellner e Almeida, evidenciam a preocupação com a baixa 

capacidade de análise crítica do público espectador em geral e a urgência em se pensar 

em mecanismos capazes de colaborar com a construção dessa habilidade. De modo 

que possa auxiliar o público, a partir de processos de organização do conhecimento, 

ver e pensar sobre imagens. Aprendendo a apreciar, decodifi car, analisar e interpretar 
de modo crítico, sendo capaz de entender seus processos de construção e como 

interferem na realidade e em nossas vidas, assimilando melhor o mundo a partir dos 

múltiplos signifi cados da imagem.

 Dentro desse grande contexto cultural, do qual pertence as imagens, os 

adolescentes e jovens nascidos entre as décadas de 1990 e 2000, e de forma mais 
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precoce os nascidos na década de 2010, que desde muito cedo foram expostos às 

mais variadas visualidades, como imagens televisivas, cinematográfi cas, da internet, 
da publicidade e dos diversos suportes móveis, possuem uma relação com os 

processos de produção, distribuição e leitura de imagens bem diferente à de pessoas 

de gerações anteriores. No contexto de formação social, especifi camente a formação 
por meio das referências visuais mediadas pelos meios de comunicação de massa, 

geralmente essa educação visual é feita, em muitos casos, à revelia, do indivíduo, da 

família e da escola. Sobre isso, assim refere Berger:

Ver precede as palavras. A criança olha e reconhece, antes mesmo de poder 

falar. [...] Só vemos aquilo que olhamos. Olhar é um ato de escolha. Como 

resultado dessa escolha, aquilo que vemos é trazido para o âmbito do alcance 

– ainda que não necessariamente ao alcance da mão (BERGER, 1999, p. 9-10). 

 É nesse cenário que a pluralidade de fontes de conteúdos imagéticos se 

entrecruza em fl uxo constante, randômico e tumultuado com a materialidade do 
olhar, que recorta e edita. Emana, assim, a necessidade da educação do olhar, de 

modo que o indivíduo tenha as ferramentas necessárias para avaliar e criticar os 

conteúdos visuais que chegam até ele, devendo ser capaz de redirecionar, por meio 

desse fi ltro crítico, os conteúdos impostos pelos mecanismos midiáticos impositivos.

 Dentre as ferramentas disponíveis para produção de narrativas audiovisuais, 

existem os aparatos móveis, como os aparelhos de telefone celular, por exemplo, 

que tiveram a incorporação de câmeras, recursos para acesso à internet, plataformas 

de comunicação sem fi o e operam com funcionalidades semelhantes às de um 
computador. Esses aparelhos são capazes de produzir, receber e transmitir vídeos, 
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e sua popularização e expansão agressivas têm reconfi gurado os espaços midiáticos 
tradicionais. Para um aparelho que concentra em si ferramentas de produção, edição, 

recepção e transmissão audiovisual, os limites e diferenças existentes a outros 

suportes, como a TV, a internet e o cinema, acabam sendo borrados (LUCENA, 2016). 

 

 As cenas produzidas por aparelhos de telefone celular a partir da trivialidade 

e do cotidiano acabam por se tornar inéditas. Para Lucena (2016), “é esta poética 

que buscamos quando falamos de vídeos produzidos por celular, cenas que não 

são maquiadas e que podem ser transferidas para outros aparelhos: uma poética 

do banal ou do ‘estive aqui e me lembrei de você’”. André Lemos (2003) diz que esse 

fenômeno naturalizou o processo de captação de imagens na vida das pessoas ou 

de uma liberação do polo de emissão justamente pelo fato de o aparelho celular 

propiciar ao seu usuário o acesso às ferramentas necessárias para realizar as fases 

de produção do vídeo: captação, edição e distribuição.

 

 Desse modo, considerando as possibilidades disponíveis para o uso da 

produção de narrativas audiovisuais com aparatos móveis, no processo de educação 

visual e como meio de expressão das subjetividades, esse recurso pode colaborar com 

o processo educativo e de formação visual, de modo que essas narrativas se tornem 

fontes de expressão identitária. Elas vão representar os modos de ver, perceber e 

refl etir sobre as práticas culturais de seus autores, subvertendo as funções de uso 
anteriormente programadas do aparelho, como diz Flusser (2008), sobre a emergência 

das imagens técnicas e seus aparatos produtores.

O trabalho pedagógico com imagens é também uma proposta para refutar 

a dicotomia autocrática, de dominação-dependência, com a presença e 



40

promoção de ‘posições’ supremas e únicas, que impedem a atuação das 

demais (GUIMARÃES; FERNANDES, 2009, p.41).

 Portanto, estabelecer um diálogo aberto com estudantes, adolescentes e jovens 

poderá possibilitar o manuseio da imagem, como matéria-prima, que há muito já lhes 

é familiar. Contudo, vale ressaltar, que embora o manuseio das imagens lhes seja 

familiar, a construção de narrativas e o domínio da linguagem audiovisual não o é.

 Diante das oportunidades de produção audiovisual com mídias portáteis, o 

que envolve a possibilidade de construção narrativa e o uso das tecnologias digitais, 

muitos são os questionamentos que interpelam as relações entre ensinar e aprender, 

e os percursos de criação visual que essa ação educativa pode intermediar. Como 

os alunos, com faixa etária entre 15 e 18 anos, irão aprender com as imagens e 

narrativas? Como eles poderão aprender com as narrativas audiovisuais produzidas 

por eles mesmos? A experiência de produção dessas narrativas audiovisuais poderá 

ajudá-los a ler o mundo com outras lentes? Instigado por inquietações dessa natureza, 

tomei por guias de pesquisa as seguintes questões: As experiências de produção de 

narrativas a partir das atividades propostas pelo projeto “Olhares Movéis” são capazes 

de gerar processos coletivos de construção de aprendizagem? De que modo? Seria 

possível, assim, propiciar o desenvolvimento de um olhar crítico?

 O trabalho pedagógico envolvendo imagens é também uma tentativa de 

desnaturalizar o já naturalizado, propondo refl exões e alternativas de buscar 
aproximações com as diferenças sob um ponto de vista pós-moderno, propondo 

uma integração entre as narrativas do passado e do presente com estilos plurais 

susceptíveis a múltiplas leituras e interpretações (GUIMARÃES; FERNANDES, 2009; 
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EFLAND; FREEDMAN; STUHR, 2003). Penso que práticas automatizadas, por vezes 

adotadas pela escola, como a obrigatoriedade e ênfase em determinados conteúdos, 

com vistas às métricas do sistema educacional, podem conviver com outras práticas 

menos convencionais, cujo foco esteja também na formação humana e cidadã dos 

alunos, de modo mais amplo, pautadas por métodos que dialoguem com o universo 

desses estudantes, dentro e fora das salas de aula. A sugestão de que as práticas 

pedagógicas precisem desnaturalizar uma postura/prática naturalizada no âmbito da 

escola com esse tipo de ênfase – o da métrica, com pouco envolvimento afetivo, com 

pouca experimentação e falta de prazer ao fazer, tem também o objetivo de chamar 

a atenção acerca do tipo de escola que as pessoas e o mundo precisam/desejam.

 Os indivíduos constroem de maneira ativa concepções de mundo por meio 

de representações, signifi cados e interpretações. Os signifi cados que os indivíduos 
atribuem a imagens e visualidades, assim como os processos de interpretação que 

utilizam, são elementos visuais que têm potencial para construir pegadas que ajudem 

a desenvolver a compreensão esclarecedora sobre objetos de estudo (MARTINS. R., 

2004, p.164). A interpretação de signifi cados que dão sentido ao mundo parte de 
sistemas de representação, que “não é vista como um espelho ou refl exo da realidade, 
mas como um modo de mediar a compreensão e a construção de ideias e sentidos, 

de conceber universos simbólicos” (MARTINS. R., 2004, p.164). Deste modo, em um 

processo de pesquisa em que as narrativas audiovisuais podem revelar traços de 

identidade de um sujeito, estimular a curiosidade permite perceber e produzir as 

suas próprias interpretações e representações do mundo, questionando posturas e 

discursos hegemônicos, e ainda observar como construímos as imagens e como elas 

nos constroem (DIAS, 2008). Isso se dá porque a imagem não é apenas parte, mas a 

própria vida (MARTINS. R., 2004, p.164). Por conseguinte, tentei promover mediações e 
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situações pedagógicas que fossem capazes de ajudar os estudantes a se verem como 

sujeitos, sujeitos com capacidade potencial de serem autores de suas próprias histórias. 

Sujeitos iniciados a olharem para o mundo e o verem com outras lentes possíveis.

 O campo da cultura visual tem sido fértil para a promoção desse tipo de 

discussão, pois demarca uma transdisciplinaridade com foco nas visualidades 

contemporâneas como práticas culturais, seus fl uxos, as relações que os sujeitos 
estabelecem com elas, nas intrincadas dinâmicas das relações sociais (MARTINS, 

R., 2009). O cinema, como produção híbrida, que busca em variadas fontes os seus 

subsídios de linguagem e conteúdo, encampa esse espírito transdisciplinar, capaz de 

permear não somente os diversos campos da cultura e da visualidade, mas também 

os diversos substratos sociais que sempre lhe munem de repertório.

O cinema, como linguagem, instaurou uma sintaxe própria para a arte de contar 

histórias, sejam elas fi ccionais ou não. [...] num trânsito global de fl uxos de 

narrativas e contra-narrativas, cujas histórias afi rmam e questionam posições e 

pontos de vista, defendem e denunciam, reafi rmam e negam, relações de poder, 

chocam e entediam, omitem e explicitam, dissimulam, surpreendem, assustam, 

sempre alimentando imaginários, integrando, no continuum, as dinâmicas de 

(re)confi guração das relações identitárias. (MARTINS, A. F. , 2009, p.113)

 Nessa perspectiva da imagem cinematográfi ca como forma de expressão visual, 
mas também como arcabouço de identifi cação social, Hall afi rma que existe “um eu 
coletivo capaz de estabilizar, fi xar ou garantir o pertencimento cultural ou uma unidade 
imutável que se sobrepõe a todas as outras diferenças – supostamente superfi ciais” 
(HALL, 2000, p.108). O audiovisual torna-se essa linguagem ampla e complexa capaz 
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de particularizar aspectos restritos e individualizados, ao mesmo tempo em que 

abarca sentidos, sentimentos e representações que são universalizados, propiciando 

que esse “eu coletivo” possa ser mediado por imagens técnicas carregadas de sentido 

e simbolismo.

 Assim como Alice Fátima Martins (2009), Dias aponta que a educação da cultura 

visual ocorre como uma compreensão dos processos cognitivos, dentre os quais, 

as visualidades da vida diária são consideradas e destacadas. “O resultado é que o 

estudo crítico da representação visual na cultura do cotidiano é capaz de engajar a 

arte-educação em uma práxis de justiça social” (2008, p.44).

 Duncum e Freedman trazem à tona a necessidade de:

[...] reconhecer diversos contextos e contigüidades da visão, produção 

e representação e nesse processo a arte-educação transforma-se num 

instrumento de pedagogia crítica em que as intenções, fi nalidades, 

interpretações, infl uências e o poder de representações visuais provocam 

um reconstrucionismo social crítico, uma pujante educação da cultura visual 

(Apud DIAS, 208, p.44).

 As relações mediadas pelas imagens são dinâmicas, pois oferecem caminhos 

que possibilitam múltiplas leituras, estimulando provocações imagéticas oriundas 

de experiências passadas e referentes ao repertório de quem lê. Abrem, portanto, 

portas para que o indivíduo possa compreender o mundo em que está inserido, além 

das particularidades de seu contexto social, histórico e cultural, suscitando debates 

sobre os modos como vemos e nos vemos no mundo.
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 Nessa perspectiva, apresento como aspectos norteadores da pesquisa os 

seguintes objetivos: de maneira geral, identifi car, nas experiências de produção das 
narrativas audiovisuais, processos coletivos de construção de aprendizagens e, de 

maneira específi ca, estimular o desenvolvimento de um olhar crítico dos adolescentes 
e jovens que participaram das atividades de campo a partir de seu repertório imagético 

e do contexto social/visual em que estão inseridos.

 

 Como estratégia metodológica para a atividade de campo, escolhi realizar 

um projeto de extensão no Colégio Estadual Pedro Gomes, no bairro de Campinas, 

na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Inicialmente, o projeto tinha 

como proposta o desenvolvimento de ofi cinas de audiovisual utilizando aparatos 
móveis como ferramenta de captação de imagens e sons, com o intuito de elaborar 

um discurso audiovisual, pautado pelas diversas possibilidades de manuseio da 

linguagem e calcado em suas próprias histórias e nas lembranças dos personagens 

que surgissem durante o processo de pesquisa, de modo a valorizar os aspectos locais 

por meio de uma experiência cartográfi ca. Essas atividades seriam desenvolvidas 
com adolescentes e jovens, estudantes da escola e também moradores do bairro de 

Campinas, uma vez que meu interesse de pesquisa passava pela investigação das 

relações de identidade e pertencimento desses estudantes com o bairro em que 

estudavam e moravam.

 Diante de uma realidade arbitrária ao planejado – o fato de quase inexistirem 

alunos moradores de Campinas matriculados na escola, em razão da mudança de 

perfi l demográfi co do bairro, predominantemente comercial – identifi cado ao longo 
da execução do projeto de extensão, a rota foi reprogramada, as surpresas guardadas 
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pelo campo e até então desconhecidas, fi zeram com que o foco anteriormente 
estabelecido fosse readequado para meu interesse em investigar os processos de 

mediação e de construção coletiva de narrativas audiovisuais e suas imbricações com 

o bairro por meio de experiência cartográfi ca.

 Inicialmente chamada de “Lembranças da Campininha: narrativas audiovisuais, 

identidade e pertencimento”, a pesquisa foi rebatizada com o nome do projeto de extensão 

“Olhares Movéis: narrativas audiovisuais, aparatos móveis e experiências cartográfi cas”. 
Nome mais adequado para o que ela se tornou durante o percurso de investigação.

 Ressaltar e valorizar os aspectos locais e das localidades do bairro de Campinas 

foram fatores importantes para o projeto. Por isso, a metodologia propôs uma 

experiência cartográfi ca, de modo que, aos estudantes, suas histórias e narrativas 
estivessem vinculadas ao bairro. Amaral assinala:

Diálogos cada vez mais intensos vêm confi gurando uma nova cartografi a 

cognitiva caracterizada por colaborações entre diferentes territórios e 

domínios, colocando em evidência as possibilidades de compartilhamento 

de estratégias pautadas pela complementaridade, interrelacionamento 

e reciprocidade entre campos: a história da arte, a estética, a teoria 

cinematográfi ca, os estudos culturais, a teoria dos meios, a arte/educação, 

a cultura visual, os estudos de gênero, entre outros. (AMARAL, 2010, p. 130)

 Por isso, pensar nessas histórias contidas nas narrativas audiovisuais conectadas 

a suas “georreferencialidades” poderá dizer muito mais sobre elas mesmas, sobre 

seus autores e sobre as identidades nelas impregnadas ao serem acessadas de forma 
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cartográfi ca.
 A metodologia cartográfi ca proposta foi a de, a partir de fotografi as e visitas 
aos espaços do bairro, criar um mapa georreferenciado, em plataforma digital, 

indicando as localidades de referência de cada narrativa. Esse tipo de plataforma foi 

selecionado por ser “mais atraente. Ele tem um maior poder de comunicação, posto 

que permite melhorar a compreensão da mensagem cartográfi ca; a interatividade 
dá maior controle do processo ao usuário e, portanto, uma melhor participação” 

(JOLIVEAU, 2008, p. 52). Soma-se a isso o fato de ser democrático e acessível.

 Desse modo, com o uso da cartografi a como estratégia metodológica de 
aproximação dos conteúdos com as realidades do bairro, bem como com as 

possibilidades e trânsitos, a expectativa é de que a experiência cartográfi ca não só 
represente o território, mas o recrie, já que “todo mapa é uma reterritorialização e se 

atualiza a partir da interação com cada sujeito” (AMARAL, 2012).

 

 Apresento a seguir três capítulos: o primeiro discute as relações entre audiovisual 

e educação e aspectos conceituais sobre cultura digital, imagens técnicas e o uso de 

dispositivos móveis como ferramenta de produção audiovisual em contexto educativo, 

o segundo traz minhas vivências construídas coletivamente com os estudantes do 

Colégio Pedro Gomes durante a realização do projeto de extensão “Olhares Móveis: 

narrativas audiovisuais, aparatos móveis e experiências cartográfi cas”. Neste relato 
estão contidos todos os procedimentos metodológicos adotados em campo, bem 

como os apontamentos de resultados obtidos nos processos de construção coletiva 

das narrativas audiovisuais e, por fi m, o terceiro, que trata sobre as considerações a 
respeito das vivências e experimentações propiciadas pelas atividades de campo e 

processos refl exivos respaldados pela pesquisa. 
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1. Linhas, tracejados, movimentos:
 tecendo pontos e signif icados
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 Nesse grande mapa, constituído por diversos tipos de narrativas audiovisuais, 

oriundas de variadas espécies de plataformas, com linguagens que variam de 

um padrão massifi cador até as com refi no subjetivo, com milhões de emissores/
produtores que as disseminam cotidianamente, vai se formando uma gigantesca 

trama em que são traçados sentidos e signifi cados de formas diversifi cadas. Estes 
sentidos e signifi cados colaboram sobremaneira para se criar visões que podem se 
portar diante da realidade de forma crítica ou ingênua.

 De modo particular, a visão de mundo que chega pelos meios de comunicação 

de massa é a visão de um mundo editado. Pautado e recortado por interesses e pontos 

de vista marcados por ideologias. Embora a internet seja um grande disseminador de 

conteúdos, é a televisão que ainda está presente na maioria das residências brasileiras, 

97,1%, cerca de 40%1  das casas não possuem acesso à internet, mas contam com 

aparelhos de TV.

 A popularização dos meios de produção audiovisual, sobretudo a partir da 

ampliação do acesso aos aparatos digitais móveis, como aparelhos de telefone 

celular, por exemplo, tem oportunizado crianças, adolescentes e jovens a criarem 

suas próprias narrativas, seja em ambiente escolar ou não. Seja com o manuseio 

intencional ou precário da linguagem cinematográfi ca, esses meninos e meninas 
criam e editam suas histórias, sendo também, a partir desse contexto contemporâneo 

de produção de imagens técnicas, capazes de editar o seu mundo.

1  Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2016. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/617a4c9e499e4a828fe-
781592e62c864.pdf  Acessado em 13 de abril de 2018.
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 Eles podem contar por meio do audiovisual o seu ponto de vista das coisas e 

do mundo. O audiovisual e os aparatos digitais passaram a oportunizar um lugar, 

ou espaço, de fala para estas pessoas o que, de certa forma, subverte a lógica de 

produção de discursos hegemônicos.

 Sendo assim, penso que as aproximações e as relações entre o audiovisual, o 

cinema e a educação, podem propiciar o desenvolvimento de metodologias e práticas 

que colaborem com a formação integral, humanística, artística e cidadã de estudantes.

 

 Este capítulo pretende discutir as relações entre o audiovisual e a educação e 

como os aparatos digitais, capazes de produzir, editar, receber e disseminar conteúdos 

audiovisuais, podem sinergicamente contribuir para os processos de formação de 

estudantes, de modo a auxiliar a constituição de um cidadão com capacidade crítica 

para ler e editar a sua realidade de forma própria e com maior autonomia.

1.1 | Audiovisual e educação: perspectivas de produção 
colaborativa 

 A escola é um locus dotado de temporalidade e espacialidade específi cas. 
Estar no ambiente escolar para pesquisar e/ou desenvolver atividades de extensão 

universitária requer adaptação para lidar com agentes e atores de uma comunidade 

que atuam em um contexto diferente ao do ambiente universitário, de modo a 

encontrar formas de trabalho que se imbriquem ao cotidiano e ritmo da escola e de 

sua comunidade.
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A proposta de sair e ultrapassar os muros da universidade para pesquisar, 

adentrar em escolas, abrir suas portas para uma troca intensa, dialógica e 

dialética com o universo multicultural presente em nossa sociedade, requer 

de nós pesquisadores, professores e estudantes um trabalho coletivo que 

procure articular ao saber-fazer o exercício do aprender, desaprender para 

reaprender (COHN; PEREIRA; BARRA, 2014).

 Esse exercício passa pelo respeito ao lugar de fala de alunos e professores 

e ao respeito pelo lugar que a escola ocupa na trajetória desses atores, pois, “toda 

pedagogia tem que se adaptar às crianças e aos jovens aos quais se dirige, mas nunca 

em detrimento de seu objeto” (FRESQUET, 2008, apud BERGALA, 2006). O pesquisador, 

a pesquisa, a universidade não podem estar desconectados dessa realidade, 

entretanto, a presença do pesquisador na escola precisa promover a refl exão de 
práticas, articular saberes, exercitar processos de feitura e refeitura. A realização de 

uma pesquisa em ambiente escolar precisa, em alguma medida, contaminar essa 

comunidade, em alguma instância, de alguma forma, de modo a contribuir/promover 

para processos de refl exão acerca de suas práticas.

 Nessa dinâmica, a escola, seus espaços e processos “instituem certa 

materialidade às concepções e práticas da educação, organizam formas de acesso, 

possibilidades e potencialidades e, para além dos muros da escola, fazem parte de um 

contexto específi co” (BARCELOS, 2015, p.95). O que propicia ao pesquisador explorar 
os potenciais e singularidades específi cas de cada comunidade escolar ampliando 
a sua abrangência não só na comunidade interna, mas também escoando para os 

espaços além-muros. Penso que uma instituição escolar, seja de séries iniciais ou 

universitária, precisa estar conectada à comunidade na qual está inserida. Processos 
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de formação integral passam necessariamente pelo pronto diálogo com a sociedade 

que gera demandas e a sustenta, seja no âmbito público ou privado. 

 Nesse contexto de retroalimentação, “esses espaços sugerem as visualidades 

que nos conectam e que fazem sentido aos estudantes, sua realidade de vida, as 

contradições a que estão expostos” (BARCELOS, 2015, p.96), desse modo, a escola 

não pode/deve existir apartada de seu contexto social, ou a priori, não deveria. As 

visualidades que atravessam o dia-a-dia escolar, como em camadas translúcidas, que 

vão se sobrepondo, construindo sentidos, signifi cações e povoando os imaginários, 
são frutos do amplo universo, do qual a escola também é parte. Vale ressaltar que 

essa imersão, já naturalizada, nesse universo imagético, vai ocorrer e estabelecer 

seus matizes de sentidos, independentemente da vontade da escola. Os estudantes 

irão, de uma forma ou de outra, estabelecer as suas relações de sentido com suas 

realidades e a vida, resta agora a escola estabelecer em sua prática a inclusão, ou não, 

dessa realidade.

 As visualidades do cotidiano sejam elas de publicidade, TV, internet, cinema, 

etc., “por si só, não contêm narrativas inteligíveis ou sentidos objetivos, estes são 

construções do imaginário humano em processo constante de elaboração do 

conhecimento” (BARCELOS, 2015, p.53), as narrativas são construídas a partir dos 

referenciais simbólicos e dos sentidos estabelecidos e comungados, de forma 

individual e coletiva, mediados pelos fi ltros culturais que contribuem para a construção 
de algum tipo de sentido, e parte desses fi ltros podem ser construídos, “refi nados” 
com a contribuição das experiências escolares.
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 As imagens estão impregnadas de representação, de modos de expressão, 

de valores e de subjetividades. Usar a imagem como trajeto para aprendizagens e 

possibilidades de leituras críticas do mundo constitui-se, no campo das visualidades, 

em terreno fértil para a constituição de possibilidade de formação humana e cultural.

 O conceito de imagem-aprendizagem é apresentado como forma potencial para

a leitura crítica sobre as formas de representação que são consumidas no 

cotidiano de nossos estudantes. Compreender as narrativas da visualidade e 

desenvolver as suas próprias estabelece uma relação dialógica entre aquilo 

que assistimos enquanto representação do mundo e a construção de uma 

visão própria e autônoma. (BARCELOS, 2015, p.114)

 Assim sendo, a associação da imagem e da aprendizagem considera o olhar da 

educação sobre o potencial que as imagens podem desenvolver enquanto objeto de 

aprendizagem. Esse aprender pode ocorrer motivado pela escola ou à sua revelia. As 

imagens que constituem os diversos tipos de narrativas estão impregnadas de sentidos 

e intenções, não há neutralidade nas imagens, como também não há neutralidade 

nas opções de metodologias educacionais. Nossas escolhas estão sempre carregadas 

de sentido, assim como as narrativas carregam não só os sentidos depositados por 

seus criadores, bem como os que também depositamos enquanto leitor/espectador.

A imagem-aprendizagem tem, em potencial, um vigor pedagógico transformador, 

desde que associada a um princípio de leitura crítica tanto pelo docente como 

pelo estudante-realizador. Ao contrário, essa mesma imagem pode agir no 

espaço educativo como forma de reafi rmar propostas ideológicas, econômicas, 
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comportamentais, religiosas, etc., padrões que são amplamente disseminados 

e assimilados pela sociedade e que encontram muitas vezes, na escola, mais 

um espaço de propagação. (BARCELOS, 2015, p.115)

 Como potência, a imagem-aprendizagem ao ser atualizada pelo professor, 

pode estabelecer conexões distintas a partir do modo como é manuseada. O papel 

do professor como mediador dos processos de construção de aprendizado é central 

nessa perspectiva, já que, assim como as imagens são sempre carregadas de intenção 

e sentido, as escolhas metodológicas também o são.

 É importante também pensar que toda essa cultura visual, do qual todo o 

repertório audiovisual faz parte, é um “conjunto de discursos visuais que constroem 

posições e que estão inscritos em práticas sociais, intimamente relacionados às 

instituições que nos concedem o ‘direito de olhar’, em particular, a escola, que se 

propõe a disciplinar os olhares” (LINS, 2014, p.245). À vista disso, a utilização de 

imagens na escola, em particular imagens em movimento, estariam sob o amparo de 

certo controle pedagógico?

 A pensar pela perspectiva de que o ambiente escolar também se propõe 

a formar cidadãos com capacidade analítica, mas também com capacidade de 

desenvolver consciência crítica acerca das imagens, as atividades escolares ajudam a 

constituir repertório e capacidade de enfrentamento às diversas visualidades, embora 

as incursões entre a educação e outros campos que com ela fl ertam, possam parecer 
demasiadamente áridos.
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 Outro aspecto a ser considerado é a relação apresentada por Almeida entre 

educação e cultura, uma vez que, segundo ele, a educação se coloca em posição de 

uso e não de produção.

A cultura localizada num saber-fazer e a escola num saber-usar, e nesse saber-

usar restrito desqualifi ca-se o educador, que vai ser sempre um instrumentista 

desatualizado. Essa é uma das razões da separação entre educação e cultura. 

Outra, talvez mais importante, é que, atualmente, há uma grande maioria de 

pessoas cuja inteligência foi e está sendo educada por imagens e sons, pela 

quantidade e qualidade de cinema e televisão a que assistem e não mais pelo 

texto escrito. (ALMEIDA, 2011, p.8)

 Mais uma vez o papel do professor como mediador é destacada. No caso das 

aproximações entre cinema e educação, a preocupação acerca do domínio da técnica, 

seja dos elementos da linguagem cinematográfi ca, seja dos aparatos tecnológicos, 
como câmera, gravadores de som e equipamentos de edição e montagem, povoa 

com recorrência as discussões sobre esse tema, sobretudo quando não versam sobre 

o uso instrumentalizado do cinema em sala de aula para fi ns de ilustração e análise, 
como aponta Bergala:

(...) preocupados em evitar a ameaça permanente de instrumentalização do 

cinema nas salas de aula, que consiste em escolher os fi lmes e assisti-los 

unicamente em função da possibilidade de explorar seus temas nas aulas de 

história ou de literatura, por exemplo. (BERGALA, 2008, p.38) 
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 Esse domínio empírico dos aparatos que possibilitam os processos de realização 

audiovisual aparece também como difi cultador da relação entre cinema e educação. 
Algumas metodologias, como é o caso que o “Olhares Movéis” intenta, mesmo sem 

domínico técnico, municiar o educador de ferramentas que o instrumentalize na 

realização de atividades que envolvam o desenvolvimento de produtos audiovisuais.

 Incluída nesse contexto de produção de imagens e pensando que a escola 

é uma instância social à qual é diligenciada os cuidados para a formação humana, 

cidadã e técnica, independentemente dela, “aprendemos cotidianamente com as 

imagens, de modo particular com as imagens em movimento que povoam o cotidiano 

e dispositivos tecnológicos” (BARCELOS, 2015, p.115), já que os aparatos digitais 

capazes de produzir, reproduzir e disseminar narrativas, ocupam lugar cativo no novo 

modo de vida dos viventes deste tempo presente. Por isso, apresento a seguir alguns 

dados estatísticos que indiciam a grande repercussão do impacto do uso desses 

aparatos na cotidianidade.

 

 No mês de fevereiro de 2018, foi registrado pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, a marca de 235.655.505 linhas de telefonia móvel em operação 

no Brasil2. Considerando que a população brasileira, conforme estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE para o ano de 2018 (faixa etária 10 anos +) foi 
de 179.387.875 habitantes 3. Sendo assim, tem-se em território nacional, a média de 1,31 

linha de telefonia móvel por habitante. Ainda segundo o relatório mais recente do IBGE, 

2  http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/283-brasil-tem-236-2-milhoes-de-linhas-moveis-em-janeiro-
-de-2018. Acessado em 13 de abril de 2018.

3 ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf, https://www.ibge.
gov.br/apps/populacao/projecao/. Acessado em 13 de abril de 2018. A estimativa do IBGE para a população brasileira 
no ano de 2018 é de 208.882.016, desse montante, deduziu-se 14,12% referente às pessoas entre 0 e 9 anos.
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116 milhões de brasileiros estão conectados à internet, desse montante, o celular continua 

a ser o principal aparelho para acessar a rede mundial de computadores. Em 2016, o 

eletrônico era usado por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets 

(16,4%) e televisões (11,3%) (pergunta com múltipla escolha), a pesquisa ainda aferiu 

que 77,1% dos brasileiros possuíam algum tipo de aparelho de telefone celular 4, o que 

representa em números absolutos 161.048.034 habitantes (considerando a estimativa 

da população para 2018, segundo o IBGE). Contudo, ainda segundo a pesquisa, 42,5% 

dos brasileiros permanecem sem acesso à internet, dos quais 14,3% afi rmaram que o 
distanciamento da rede se dá pelo preço inacessível.

  Os dados apresentados apontam dois fatores interessantes, o primeiro, 

desmistifi ca a ideia de universalização do acesso à internet, já que quase metade 
da população brasileira permanece off -line, o segundo, aponta o grande número de 
linhas de telefonia móvel no país e o acesso de quase 80% da população aos aparelhos 

de telefone celular, além do alto índice de acesso à internet, entre as residências 

conectadas, por meio dos aparelhos celulares: quase 95%.

 Retomando a ideia de Barcelos (2015) sobre as imagens em movimento que 

povoam o cotidiano, nesse contexto apresentado pelos dados do IBGE, o aparelho 

de telefone celular, enquanto aparato capaz de produzir, editar, exibir e distribuir 

imagens em movimento se confi gura potencialmente como recurso para iniciativas 
pedagógicas que visem utilizar o cinema e a linguagem audiovisual como plataforma 

e processo de aprendizagem crítica, abrindo caminho para a experimentação de 

leituras e de construções de narrativas.

4 Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2016. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/617a4c9e499e4a828fe-
781592e62c864.pdf  Acessado em 13 de abril de 2018.
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 Aproximar o cinema da escola e de seus atores e agentes, propondo um outro 

modo de aprender, “proporciona outras formas de ser e estar em aula, pois descentraliza 

o papel do professor, como fi gura central do processo de aprendizagem. (...) o cinema 
na educação pode ser considerado como uma nova linguagem para a reinvenção da 

própria escola” (DEUS, 2014). Fazer cinema na escola propicia pensar sobre as relações 

de alteridade e constitui uma possibilidade de exercício dos direitos humanos, em 

especial das crianças e jovens. Além de possibilitar “pensar o cinema não apenas como 

ato pedagógico, mas legitimar seu lugar como ato criativo” (DEUS, 2014).

 Alain Bergala, cineasta francês, responsável pela implantação de uma política 

nacional de ensino de cinema nas escolas da França na década de 2000, pensa a 

realização de um fi lme “como a marca de um gesto de criação. Não como um objeto 
de leitura, decodifi cável, mas cada plano, como a pincelada do pintor pela qual se 
pode compreender um pouco seu processo de criação”. (2008, p.34)

 Como proposta metodológica, as realizações de ofi cinas são possibilidades 
didáticas baseadas em uma aprendizagem coletiva e criativa. “É pela experiência 

que o professor pode sair do lugar daquele que ensina para experimentar com os 

alunos” (MIGLIORIN, 2015, p.107). A experiência e a experimentação de produção de 

narrativas audiovisuais podem substituir a mera interpretação de modo que essa 

prática possa contribuir com a transformação da realidade.

Durante o processo das ofi cinas, todos (alunos e professores) se encontram 

em situação de aprendizagem. A tradicional assimetria estabelecida pelo saber 

entre professor e aluno se vê alterada no momento da prática, em favor de 

uma aprendizagem na qual não há nem discurso nem liderança, mas sim uma 
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prática em que professor e alunos se situam em um mesmo lugar e em uma 

mesma perspectiva: a escolha de um espaço, a observação da luz, a realização 

de um plano.( FRESQUET, 2008)

 Embora o cinema pareça ser este outro estrangeiro, que por sua natureza 

estética e técnica, entra na escola para propor transformações nos modos tradicionais 

de produção e relação entre professores e alunos, a experiência das descobertas e 

riscos que ambos correm juntos, “provoca uma transformação dos hábitos escolares 

convencionais, reforçada, neste caso, pela presença em sala de aula de uma pessoa 

alheia, “estrangeira” ao sistema educativo” (FRESQUET, 2008).

 As aprendizagens possibilitadas pelo cinema na escola, não somente a partir 

da exibição de fi lmes, mas, sobretudo pela materialização de ideias em narrativas 
audiovisuais, aproxima os estudantes da arte cinematográfi ca e de valores que lhes 
são próprios, como: o trabalho em equipe, a constância, a capacidade de espera, 

a argumentação, a imaginação e a sensibilidade. Motivando a refl exão acerca das 
escolhas técnicas e estéticas, explicando as próprias escolhas, partilhando as decisões, 

constituindo outra forma de se relacionar com o mundo e com os outros.

 Um exercício audiovisual possibilita a experiência de vivenciar “gestos 

cinematográfi cos” (FRESQUET, 2008), como a escolha do espaço, enquadramento, 
momento, tipo de luz, a disposição dos elementos a serem fi lmados, etc., até chegar 
à gravação da imagem em si. “A experiência com o cinema instala-se na insegurança, 

estranhamento e instabilidade da criação” (MIGLIORIN, 2015, p.105), ela passa a ser 

vista como uma experiência artística no âmbito escolar, porque ultrapassa a ideia do 

puro e simples ato pedagógico, pelo qual apenas pretendesse atingir um determinado 
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objetivo, ou devam estar estritamente interligados com os conteúdos de ensino. 

Pensar o cinema na escola signifi ca legitimar seu espaço como criação, invenção, 
imaginação e experiência estética.

1.2 | Imagens tiradas do bolso

 As tecnologias de informação e comunicação – TIC’s modifi caram a comunicação 
e estão intensamente presentes no cotidiano, intervindo nas diferentes esferas sociais, 

de modo particular na cultural e educacional. TV, cinema, internet, aparelho de telefone 

celular, etc., estão cada vez mais acessíveis e podem ser importantes ferramentas 

didáticas. Mas como incorporar as tecnologias em uma abordagem educativa? As 

escolas estão preparadas para incorporar essas tecnologias digitais? Ou pode a escola 

ter estabelecido uma relação de estranheza e fobia com relação às tecnologias digitais, 

e não somente ao audiovisual, “à margem da história de outros meios de produção da 

cultura, de outras tradições e heranças culturais”? (LINS, 2014, p.248)

 As políticas de inclusão digital das várias esferas de governo realizaram investimentos 

nas escolas com o intuito de deixá-las aptas para o uso das mídias digitais, contudo, 

ainda há difi culdades. As iniciativas pedagógicas ainda são tímidas no que tange ao uso 
desses aparatos no cotidiano escolar. Em muitos casos, existe uma instrumentalização 

da tecnologia em que meramente há a mudança de suporte, como ocorre em situações 

em que livros são digitalizados e/ou transportados para tablets, mas sem considerar a 

natureza tecnológica desses aparatos e suas possibilidades de adequação do conteúdo, 

considerando suas potencialidades de programação e reordenamento.
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 Na contramão dessa realidade, os estudantes são impactados, com alta 

intensidade, por estímulos sensoriais, são sobrecarregados de informações textuais, 

imagéticas, sonoras e audiovisuais. O modelo tradicional de boa parte das escolas 

ainda vai de encontro com a integração das tecnologias digitais no dia a dia escolar, 

que por vezes, o deixa desinteressante.

 Paula Sibilia apresenta uma instigante crítica acerca da forma como a maior 

parte das escolas opera em relação às demandas e expectativas sociais a respeito 

dessa importante instituição na atualidade. Sua discussão é pautada pela seguinte 

questão: “nesta era digital em que estamos cada vez mais imersos, a escola estaria se 

tornando uma instituição obsoleta?” se desdobrando para: “que tipos de organismos 

humanos, e que modos de ser ou estar no mundo, produziu a escola tradicional 

em sua época de auge?” (SIBILIA, 2012, p.196). Segundo a autora, essas questões se 

remetem ao contexto histórico concernente aos séculos XIX e XX, que embora tenha 

sido extenso, se fez em tempos em que essa instituição ainda não era questionada 

como potencialmente antiquada.

 Diante de um contexto cultural, social e tecnológico cada vez mais complexo, 

hibridizado e instável, para Sibilia, a escola teria se tornado uma “tecnologia de época” 

(SIBILIA, 2012b, p.13), uma “máquina antiquada; e, por isso, seus componentes e 

seu funcionamento são cada vez mais confl itantes com nossos jovens” (SIBILIA, 
2012, p.197). Já que, nesse sentido, haveria uma dissonância entre o que a escola se 

propõe a oferecer e as necessidades e expectativas de seus estudantes? Segundo a 
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Education at a Glance 20175, estudo publicado anualmente pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, no Ensino Médio brasileiro, 41% 

dos estudantes abandonam a escola sem concluir esta etapa de formação escolar. A 

média de evasão aferida nos outros 13 países com dados sobre essa etapa é de 21%, 

cerca da metade em relação ao índice medido no Brasil. O alto índice de repetência e a 

falta de atratividade da escola estão apontados entre os causadores do insatisfatório 

desempenho brasileiro.

 As motivações para a desistência chamam a atenção. Então uma escola 

devidamente equipada com acesso à internet e aparatos tecnológicos digitais e 

professores com habilidades multitarefa, bem remunerados, com capacidade de 

manuseio dessas ferramentas e de elaboração de métodos mais adequados ao novo 

perfi l de estudante seria uma possibilidade para melhora desse retrato? Para Sibilia há 

(...) um desajuste coletivo entre as escolas e seus alunos na contemporaneidade 

que, cada vez mais, aparece como uma marca desta época e um problema desta 

geração. Embora não se trate de uma novidade absoluta, essa inadequação 

se tornou mais incontestável nos anos mais recentes, justamente quando 

foi se gerando um encaixe quase perfeito entre esses mesmos corpos e 

subjetividades, por um lado, e, por outro, os aparelhos móveis de comunicação 

e informação, tais como os telefones celulares e os computadores portáteis 

com acesso à internet. (2012, p.197)

5 http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2017/panorama_da_educacao_desta-
ques_do_education_at_a_glance_2017.pdf, http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/eag/documentos/2017/
relatorio_education_at_a_glance_2017.pdf, acessado em 10 de abril de 2018.
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 A agressiva inclusão dos aparatos digitais móveis, como o aparelho de telefone 

celular e os computadores portáteis, por exemplo, em tão pouco lapso temporal no 

contemporâneo modo de vida social, implicou em transformações que ainda são 

digeridas. Esse descompasso entre o que já é quase parte fi siológica de seus usuários e 
as repercussões sociais que causam, não só na educação, mas nas relações humanas, 

no direito, na medicina, na engenharia e em tantos outros campos, reverberações 

ainda pouco conhecidas.

 Sendo assim, a circulação de conteúdos audiovisuais, agora com sua potencialidade 

multiplicada pelas inúmeras plataformas digitais de distribuição, em certa medida com 

vistas à superação do cinema tradicional e da televisão. Mesmo sendo estes últimos já 

velhos conhecidos de professores e de todo o sistema de ensino,

(...) a escola, no entanto, entrelaça suas próprias raízes com aquela ferramenta 

ancestral que hoje se vê sufocada pelos avanços do audiovisual: a palavra, 

sobretudo na medida em que ela se presta às clássicas operações de leitura e 

escrita. (SIBÍLIA, 2012, p.206).

 A partir desse contexto apresentado por Sibilia, em que a palavra e a imagem 

em movimento parecem estar em campos opostos, Almeida discute que:

Para nós, o texto escrito é sempre o referencial mais importante, onde se 

tem a possibilidade de voltar, pensar, refl etir. (...) Mas não podemos deixar 

de pensar que nós mesmos, em parte, e uma maioria, totalmente, estamos 

formando nossa inteligibilidade do mundo a partir das imagens e sons das 

produções do cinema e da televisão. (2001, p.8)
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É claro que no fi lme os signifi cados fazem-se não só das vozes, mas de todos 

os sons e imagens que se sucedem. O signifi cado do fi lme não está no resumo 

que eu faça dele depois, mas no conjunto de sons e imagens que, ao seu 

término, compôs um sentimento e uma inteligência sobre ele. (2001, p.10-11)

 Ao pensar nesse possível embate entre a tradição escolar e as novas 

possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais, o professor estará em condição 

desfavorável se passando por desatualizado. A reboque de tal discussão, é preciso 

pensar também acerca da formação de um outro tipo de inteligência que tem se 

pautado preferencialmente pelas imagens e com muita intensidade pelas imagens 

em movimento e pelos sons que incidem em volume e persuasão, com muito mais 

intensidade do que os textos escritos.

 Considerando essas evidências, de fato é preciso pensar sobre qual formato 

de instituição escolar se compatibilizaria com essas novas formas de ser e ocupar o 

mundo, entendendo também os novos comportamentos e necessidades sociais.

 Paula Sibilia entende que a escola não tem dado conta de acompanhar essas 

agressivas mudanças causadas pelas tecnologias digitais: 

(...) em face às fortes transformações ocorridas nas últimas décadas, não 

surpreende que a escola tenha se convertido em algo terrivelmente chato, e 

que a obrigação de frequentá-la signifi que uma espécie de calvário cotidiano 

para as dinâmicas e interativas crianças contemporâneas. Seu desinteresse 

e o escasso entusiasmo que costumam demonstrar a esse respeito seriam 
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indícios dessa falta de sentido, evidenciada ainda pelos altíssimos índices 

de deserção escolar que se constatam em todo o mundo. A partir dessa 

perspectiva, a educação parece ter se tornado um produto pouco atraente, 

destinado a um consumidor disperso e insatisfeito. (2012, p.206)

 Entendo que a argumentação da autora dialogue com os dados aferidos pelo 

relatório Education at a Glance 2017, já citado neste trabalho, contudo, é preciso 

também compreender a difi culdade de transição de docentes que não tiveram suas 
formações pautadas pelos mecanismos de produção e disseminação de conteúdos 

propiciados pela internet e todos os aparatos que estão a sua volta. Também é preciso 

questionar se as universidades estão formando novos professores com habilidades 

e competências sufi cientes para que promovam essa aproximação entre as mídias 
digitais e a educação. Para além dos professores, é necessário levar em conta toda a 

precária infraestrutura escolar, predial, tecnológica e de gestão, que quase sempre 

está atrasada em relação aos avanços aqui apontados, sobretudo se for levado em 

consideração o espírito conservador característico das instituições escolares, em 

todos os níveis de formação e a morosidade burocrática do setor público.

 Contudo, é paradoxal pensar que boa parte das escolas já conte com sistemas 

de vigilância usando câmeras digitais, que lidem com relativa tranquilidade com esse 

aparato e, ao mesmo tempo, tenham também difi culdades em lidar com as câmeras 
portadas pelos seus estudantes. 

 

 No caso específi co do estado de Goiás, a Lei nº16.993, de 10 de maio de 2010, 
dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular na sala de aula das escolas 

da rede pública estadual de ensino e outorga às escolas a defi nição das possíveis 
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punições caso o estudante seja fl agrado cometendo a infração. Legislação esta que 
é confl itante, sobretudo, se for considerado o desenvolvimento de projetos como o 
“Olhares Movéis” em âmbito escolar. Ressalto aqui, que tanto o projeto de pesquisa 

foi formalmente aprovado pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte 

– Seduce, quanto a disciplina eletiva foi autorizada pelo Colegiado de Professores do 

Colégio Pedro Gomes.

 O trecho da entrevista da professora Weslane Sampaio Valim Feliciano, 

coordenadora do Núcleo Diversifi cado, responsável pela gestão das disciplinas 
eletivas do Colégio Pedro Gomes relata como o uso do telefone celular é tratado 

pelos professores na escola:

Essa questão do uso do celular, Marcelo, eu acho que é um negócio que a 

gente precisava um pouquinho mais de saber, porque, muitas as vezes a gente 

fala só para o aluno assim oh, “Ah guarda o celular”, “guarda o celular”. Isola 

ele da sala de aula. Mas eu vou te falar que a maioria dos professores não 

sabem que utilidade pode dar ao celular na aula. [...] Não pode usar o celular 

na sala… Mas aí por exemplo, tem professor que toma, tem professor que 

não importa. Cada professor faz de um jeito! [...] Eu por exemplo, não permito 

utilizar durante as aulas, até porque a maioria das aulas são práticas, eles 

estão na quadra e eu falo “guarda o celular e tudo mais”. Mas, como inserir 

esse celular nas aulas? [...] “Ah mas eu não sei nem fi lmar ou tirar foto”. Mas 

será que é só isso, será que na minha área dá certo? Será que na matemática 

pode funcionar? Então as vezes seria uma contribuição legal, [...] eu acho 

que é um assunto afi m de muitas escolas, não só a nossa, e afi m de muitos 

professores, eu acho que seria superinteressante. (FELICIANO, 2015)
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 A partir do relato da professora é possível observar que, embora os professores 

não tenham o hábito e/ou sistemática para o uso do aparelho de telefone celular em 

sala de aula, há certo interesse em conhecer metodologias que possam ser aplicadas 

às diversas disciplinas, como matemática, por exemplo. Entendo que essa disposição 

para o novo é ponto de partida fundamental para que os aparatos de tecnologia 

digital possam ocupar espaços em sala de aula a fi m de promover experiências e 
aprendizados entre professores e alunos.

 Questões estas postas, e que evidenciam que a travessia a ser feita com vistas à 

equalização do uso dessas tecnologias digitais, a produção de conteúdos audiovisuais 

com ênfase em processos educativos, a fl exibilização do currículo em consideração às 
propostas e sotaques de cada comunidade, ainda está em curso. Sibilia aponta com 

questionamentos, possibilidades:

A solução para revitalizar a educação seria incorporar os meios de 

comunicação e as novas tecnologias ao âmbito escolar? É possível fazer isso e 

que essa instituição continue conservando sua condição de colégio? Ou, mais 

radicalmente mesmo, talvez caiba questionar: para que necessitamos hoje 

das escolas? O que queremos que elas façam com as crianças e os jovens 

contemporâneos? (2012,p.210)

 Quanto as instituições escolares irão resistir ou se deixar seduzir por tamanha 

mutação comportamental, se integrando de forma mais equilibrada às novas 

normativas sociais mediadas pelas tecnologias digitais, podendo se tornar mais 

atrativas e efi cientes, ainda serão pontos a serem cravados no grande e complexo 
mapa da educação no Brasil.
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 Integrando a discussão do uso dos aparatos digitais na educação como prática 

cultural, é importante ressaltar que as práticas culturais relacionadas à cultura digital 

implicam em transformações. “A cultura digital pode ser defi nida como o conjunto de 
práticas e valores ligados ao desenvolvimento de novas formas de sociabilidade dentro 

de um ambiente midiático digital.” (GIRALDO, 2015, p.162) Para além da ambientação 

tecnológica, o uso das tecnologias digitais precisa promover discussões acerca das 

questões que causam confl itos ou dúvidas, abrindo espaços provocativos para a refl exão. 
Desse modo, com escolas equipadas, alunos cada vez mais conectados, “os papéis do 

educador se multiplicam, diferenciam e complementam, exigindo uma grande capacidade 

de adaptação, de criatividade diante de novas situações” (MORAN, 2013, p.74) 

 Nesse novo cenário em que os dispositivos digitais já não se inserem em uma 

realidade distante, mas em que passam a constituir a própria realidade, os processos 

de produção de imagens técnicas passam a ser corriqueiros, triviais. Pensar sobre 

esses processos e sobre como os mesmos impactam o modo de vida contemporâneo, 

é uma necessidade iminente, já que os critérios de validação entre verdadeiro e falso, 

real e aparente, autêntico e artifi cial, estão cada vez mais impalpáveis.

 Em uma conjuntura de imagens técnicas, Vilém Flusser (FLUSSER, 2008) aborda 

a imagem a partir do contexto da tecnicidade e da mediação por meio de um aparelho. 

Como defi ne o autor, as tecno-imagens ou imagens técnicas se constituem não mais a 
partir de um suporte físico, palpável, mas por meio de pontos, pixels que não existem 

enquanto materialidade, mas enquanto abstração – pontos impalpáveis.

 No trato com os dispositivos, as teclas são apontadas como as medianeiras 

entre o toque da ponta do dedo e os pontos impalpáveis contidos nos aparelhos 
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técnicos. “As pontas dos nossos dedos são os feiticeiros que embaralham o universo” 

(FLUSSER, 2008, p.31). Esses pontos intangíveis, os pixels, são materializados, em 

forma de imagem, na medida em que o aparelho, programado, nos permite acessá-

las. Desse modo, as teclas permitem que acessemos os conteúdos inscritos entre as 

escalas do ínfi mo ao gigantesco.

 Ao comparar o produto de um aparelho maquínico – a máquina de escrever 

e um aparelho técnico – produtor de imagens digitais, ambos acessados por meio 

de teclas, Flusser observa que embora as teclas estejam presentes, elas possibilitam 

gestos que são diferentes. No primeiro caso, um gesto aparente, transparente, já que 

o usuário pode, de fato, acompanhar as movimentações da máquina até o surgimento 

da imagem no papel com a pressão da tecla sobre a fi ta entintada. No segundo caso, 
um gesto obscuro, oculto, justamente pelo fato do usuário não identifi car a forma e o 
modo como os conteúdos estão dispostos e são acessados dentro destes aparelhos. 

 Diante desse cenário, a dignidade humana está condicionada à nossa 

capacidade de racionalização. A partir dessa capacidade, implicamos intenção no que 

fazemos. Desse modo, a intenção se opõe ao acaso. Na cena dos aparelhos técnicos, a 

liberdade plena está, não no ato de manusear teclas, mas em programar as máquinas. 

O usuário sempre estará à mercê da programação do aparelho, mesmo na condição 

de subversão. Com esses argumentos, Flusser confronta a capacidade do usuário 

em exercer sua intenção, ou seja, sua dignidade humana no universo das imagens 

técnicas, entendendo que a situação oposta a esta seria o acaso.

 Seu pessimismo quanto ao futuro dos usuários desses aparatos, os quais ele 

chama de tateadores de teclas, é evidente. Ele teme que o condicionamento dos 
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usuários aos programas pré-defi nidos seja potencializado de tal forma, que o desejo 
de liberdade seja suprimido em uma “escravidão tão total e totalitária que ninguém 

mais se ressentirá pela falta de liberdade” (FLUSSER, 2008, p.38).

 As diferenças entre as características técnicas, a imagem analógica e a imagem 

digital podem ser assim entendidas: enquanto a primeira apresenta grãos, a segunda 

apresenta pixels, o que interfere diretamente não somente na constituição, mas na 

textura, bem como nas possibilidades de intervenção na imagem. A partir do contexto 

constitutivo das imagens, Flusser propõe algumas questões: “a observação próxima infl ui 
ou não no fenômeno observado? O olho como dispositivo de observação, não seria um 

trompe l’oeil neste sentido?” (FLUSSER, 2008, p.40). Partindo desses questionamentos, 

pode-se elencar algumas situações em que a mediação feita pelos aparelhos tecnológicos 

programados podem, de fato, mudar a perspectiva da relação e da experiência do 

usuário com as tecno-imagens: o cinema 3D, as caves, a realidade aumentada, a realidade 

virtual, dentre outros, propiciam graus de imersão e de experiência variados, borrando 

as fronteiras entre o natural e o virtual, transpondo o trompe l’oeil do século XVI para o 

redimensionamento do universo das imagens técnicas.

 Isto posto, uma comparação pode ser traçada entre as imagens tradicionais e 

as tecno-imagens. A primeira é concreta, a segunda é abstrata – imaginada. Assim, 

a relação do indivíduo com esses dois tipos de imagens exige tipos de imaginação 

distintos, uma em que é preciso transpor o concreto para o abstrato e a outra em que 

o sentido é inverso.

 

 Na concepção de Flusser, somente os indivíduos iniciados no universo das 

imagens técnicas são capazes de imaginar: “imaginar signifi ca a capacidade de 
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concretizar o abstrato” (FLUSSER, 2008, p.41). Esse tipo de imaginação surge a partir 

da criação dos aparelhos técnicos que produzem as tecno-imagens. Desse modo, as 

antigas gerações não puderam experienciar a imaginação a partir desse conceito.

 A partir desse panorama, os critérios verdadeiro – falso, real – aparente, autêntico 

– artifi cial, defi nidos historicamente, não servem mais para defi nir as experiências 
impalpáveis a partir das tecno-imagens. A conversão do universo imaginativo em concretude 

muda os paradigmas destruindo a “solidez do mundo, para depois recomputá-lo sob a 

forma de aura imaginística e imaginária de superfícies aparentes” (FLUSSER, 2008, p.46).

 Em tempos de experiências impalpáveis a partir das tecno-imagens, o advento 

dos aparelhos de telefone celular equipados com câmeras e a possibilidade de 

recebimento e envio de arquivos via internet, confi gura novas oportunidades na 
produção e recepção de conteúdos audiovisuais. As conexões via wifi  permitem que 
a produção seja distribuída quase que em tempo real “complexifi cando a relação de 
espaço-tempo” (LUCENA, 2008). 

 O aparelho não só produz conteúdos, mas também passa a ser o meio exibidor, 

já que se aproxima das funcionalidades de um computador. Ao mesmo tempo o 

usuário é produtor e espectador, já que “as antigas distinções entre produtores e 

receptores da imagem televisiva começaram a se borrar, pois qualquer pessoa com 

uma câmera na mão tornou-se potencialmente um produtor” (SANTAELLA, 2006, 

p.187). O fácil acesso, às múltiplas funcionalidades, a opção de acesso instantâneo 

à internet e às intensas ações de publicidade das marcas produtoras de aparelhos, 

produziram um novo modo de vida contemporâneo em que o celular tornou-se item 

indispensável. Todo esse contexto criou uma grande expansão na quantidade de 
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vídeos produzidos com celular circulando na web e a multiplicidade de olhares sobre 

a vida e seus acontecimentos.

 Sobre as câmeras de celular, “são ferramentas para produções que mostram 

uma concepção do mundo e da arte desta época: interativas ou não, as produções 

tentam aproximar o contato com a arte na vida cotidiana dos indivíduos” (LUCENA, 

2016). Essa relação cotidiana pode, por vezes, ser utilizada também como conceito 

de produção já que aspectos como a portabilidade possibilitam a construção de 

narrativas que permeiam o urbano, o trivial, o particular, a intimidade.

As imagens com os dispositivos móveis que circulam pela rede carregam algo 

de íntimo de seu produtor, vemos cada vez mais uma série de vídeos pessoais, 

privados, e são estes vídeos que possibilitam ao indivíduo ser potencialmente 

célebre. A produção audiovisual neste momento traz-nos muito do universo 

do operador da máquina. O cinegrafi sta torna-se protagonista-narrador, por 

isso é comum vermos as imagens em que a câmera volta-se para seu produtor, 

já preconizada na estética fotolog. (LUCENA, 2008)

 Toda essa produção audiovisual está inserida e refl ete o contexto histórico 
e cultural de sua época. Tornam-se grandes diários audiovisuais do cotidiano e da 

vida privada, em que não só a intimidade de seus usuários é revelada, mas também, 

imagens que testemunham fatos históricos. 

 Em todo o trabalho pedagógico desenvolvido no Colégio Estadual Pedro Gomes, 

um instrumento metodológico de fundamental importância foi o uso de dispositivos 

audiovisuais para a sistematização das atividades executadas em sala de aula. O uso 
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dos dispositivos possibilitou a sistematização das atividades, de modo que regras eram 

estabelecidas para sua execução, ao mesmo tempo em que também deixava brechas 

criativas para que os estudantes pudessem se colocar enquanto autores/criadores 

em cada uma delas. Outro aspecto a ser indicado foi uma certa “parametrização” 

entre os produtos audiovisuais entregues, uma vez que estabeleciam diálogos entre 

eles por conta da estrutura comum proposta por cada dispositivo.

 Desse modo, a partir da prática vivenciada, o conceito de dispositivo torna-se 

central na discussão de como o cinema e a educação podem fl ertar e amadurecer 
relações, considerando as amplas possibilidades e as especifi cidades de cada 
campo. 

 

 O termo dispositivo, usado inicialmente por Michel Foucault, busca delinear um 

conjunto de forças que instauram uma relação de poder com interesses distintos, sou 

seja, uma série de “estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo 

sustentadas por eles” (FOUCAULT, 1979, p.246), de modo que possam estabelecer 

conexões que são, ao mesmo, tempo singulares e universais, pautados por essas 

diversas linhas de força, como explica Deleuze, a partir do pensamento de Foucault:

Um dispositivo implica linhas de forças. Pareceria que estas foram situadas 

nas linhas precedentes de um ponto singular a outro; de alguma maneira, 

elas “retifi cam” as curvas anteriores, traçam tangentes, envolvem os trajetos 

de uma linha com outra linha, operam idas e vindas entre o ver e o dizer e 

inversamente, agindo como setas que não cessam de penetrar as coisas e as 

palavras, que não cessam de conduzir à batalha. A linha de forças produz-se 

“em toda a relação de um ponto a outro” e passa por todos os lugares de um 
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dispositivo. Invisível e indizível, esta linha está estreitamente mesclada com 

outras e é, entretanto, indistinguível destas. (1990, p.156)

 São essas linhas de força, que hora se aproximam hora se afastam, e que criam 

uma dinâmica singular na execução de cada dispositivo, uma vez que as especifi cidades 
e subjetividades de cada jogador são inteiramente imbricadas nesse fazer e passam 

a compor seus possíveis desdobramentos.

 Para Giorgio Agamben, o dispositivo está ordenado por três pontos: 1) conjunto 

heterogêneo, no qual qualquer coisa pode ser incluída, linguístico e não linguístico, se 

confi gurando em possível rede que se estabelece entre esses elementos; 2) possui uma 
função estratégica que se inscreve em uma relação de poder; 3) é generalista, pode 

se enquadrar em diversos contextos, nos processos de construção do conhecimento, 

desse modo, para o autor, é dispositivo “qualquer coisa que tenha de algum modo 

a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (2009, 

p. 34). 

 Alguns pontos de convergência podem ser elencados entre os dois autores, de 

que, inevitavelmente, em algum momento, o dispositivo será utilizado/compreendido 

como mecanismo de poder. Outro ponto é o fato de que, mesmo partindo de 

premissas comuns, o resultado produzido pela execução de cada dispositivo gerará 

resultados singulares, uma vez que os aspectos subjetivados pelos indivíduos nele 

envolvido poderão gerar características próprias.

 A partir disso, o dispositivo será entendido, neste estudo, como um mecanismo 

de mediação de interesses, de forças e de poder, de modo que cada indivíduo, a 
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partir da subjetivação propiciada por cada um dos experimentos, possa se posicionar, 

apresentar-se, colocar-se em confl ito.

 Na sistematização metodológica do projeto de extensão, todos os exercícios 

propostos aos estudantes foram organizados como dispositivos, de modo a equalizar 

possíveis diferenças entre os lugares ocupados entre professor, monitores e alunos. 

Pois, embora as posições de poder entre esses atores estivessem bem demarcadas no 

ambiente escolar, havia interesse de que fosse atenuado para que os estudantes tivessem 

mais liberdade e se sentissem mais à vontade para se colocarem enquanto autores.

 Pensando no dispositivo enquanto “gesto de criação”, como diria Bergala (2008), 

Migliorin destaca como ele pode ser armado para ativar um universo escolhido:

De alguma maneira esses exercícios precisavam entrar na educação 

possibilitando as experiências e os movimentos subjetivos [...] Diria que o 

mais importante da noção era a ideia da criação de regras que colocavam 

uma certa situação em crise e demandavam gestos de criação. Um dispositivo 

era assim normalmente feito com poucas e objetivas regras que gerariam 

um grande descontrole, uma abertura para o acaso. Em outras palavras o 

dispositivo é a introdução de linhas ativadoras em universo escolhido. Ele 

pressupõe duas linhas complementares, uma de extremo controle, regras, 

limites, recortes; e outra de absoluta abertura, dependente da ação dos atores 

e de suas interconexões. (2015, p.78)

 Migliorin possui um lugar de fala bastante singular, já que confi gura sua ideia de 
dispositivo, e de seus usos, a partir de sua experiência durante a execução do projeto 
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Inventar com a Diferença: cinema, educação e direitos humanos em escolas públicas 

em todos estados brasileiros entre os anos de 2013 e 2015. Para ele, o dispositivo é 

uma “experiência não roteirizável”, uma forma de propiciar a experimentação com as 

imagens de forma aberta e acatando as possibilidades oferecidas pelo acaso de cada 

execução, abrindo mão de soluções previamente estabelecidas e se lançando para 

novas possibilidades.

 Na perspectiva de uso dos dispositivos audiovisuais, não há interesse 

e preocupação do ensino formal da linguagem cinematográfi ca, nem do 
estabelecimento de parâmetros entre certo e errado. Os aspectos da sociabilidade, 

da interdisciplinaridade, da descoberta de soluções para os objetivos propostos são 

muito mais caros ao desenvolvimento do projeto do que uma pretensa preocupação 

de avaliação formal. Esses aspectos dialogam muito mais com o cinema, enquanto 

potência capaz de gerar transformação, do que as normativas de uma escola que 

ainda tenta se equalizar com novas demandas e novos tempos. A perspectiva de uma 

certa subversão às formalidades avaliativas da escola e a abertura de um espaço para 

a criação sempre foram mais importantes. Essa postura dialoga com a perspectiva de 

Migliorin, de que, nas relações entre o cinema, a escola e os resultados dos dispositivos,

[...] não há narrativa ou resposta correta a ser dada pelos jovens a partir dos 

exercícios propostos. O dispositivo, de alguma maneira nos permitia estar 

presente, acionar disponibilidades sensíveis e intelectuais dos estudantes 

para diferença, ao mesmo tempo em que “deixa as crianças em paz”. Quando 

o cinema chega na escola como palavra de ordem, o que ele faz é se distanciar 

de experiência do outro e se impor como discurso verídico. [...] Nossas 

propostas de exercícios partiam assim de dispositivos em que múltiplos atores 



79

que colocariam juntos, experimentando a criação sem palavras de ordem, 

desfazendo hierarquias, tencionando o real e, na melhor das hipóteses, 

permitindo que os jovens percebessem e inventassem um mundo - com seus 

confl itos e possibilidades - com o cinema. (2015, p. 80-81)

 O uso do dispositivo desestabiliza a tradição corrente na condução e realização 

de atividades, já que estabelece regras, mas ao mesmo tempo permite que o inusitado, o 

diferente, o subjetivo possa ocorrer, subvertendo a ordem do resultado condicionado 

e previsto em que correr riscos não é uma possibilidade. Ao contrário, no dispositivo, 

essa instabilidade proporciona a seu executor oportunidade de experimentação, 

envolvimento e poder. De ser seduzido por algo que lhe toca o entendimento, o corpo 

e a vida. E ao ser tocado, tudo se enche de sentido.

 Por conseguinte, nesse jogo, as imagens ganham novos contornos por estarem 

associadas à aprendizagem e também serem objeto de aprendizagem.

No dispositivo, as imagens não se apresentam como fi m, mas como ponte, 

ligação, conexão e parte de uma experiência que se dá com a imagem, 

mas não na imagem. O dispositivo estabelece encontros da realidade com 

a intervenção, supondo sempre uma relação com o real, que desconhece 

suas possibilidades, apontando para um virtualidade do próprio real. A cada 

atualização em imagem, uma parte do dispositivo ainda se mantém presente. 

(BARCELOS, 2015, p.29)

 Experimentando com seus alunos, e consequentemente se lançando para águas 

mais profundas, distantes das zonas de conforto, o professor deixa seu lugar de emissor 
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do saber para poder ter novas experiências e aprendizados. Ao ser atualizado, o dispositivo 

pode propiciar a construção de novas narrativas, novos discursos, novas práticas.

 No próximo capítulo, irei apresentar as experiências e experimentações 

desenvolvidas durante a execução de um projeto de extensão que utilizou como 

recurso de produção audiovisual o aparelho de telefone celular, partindo da discussão 

sobre cultura digital, imagens técnicas e o uso de aparatos móveis como ferramenta 

de produção audiovisual em contexto educativo.
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 2. “Olhares Movéis”: descobrindo 
novos pontos, construindo novos mapas
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 O contexto de execução do Projeto de Extensão “Olhares Movéis” foi o 

educacional, pensando que a produção de narrativas audiovisuais e a experiência 

com o lugar, no caso o bairro de Campinas, poderia propiciar experimentações e 

aprendizagens a partir do processo coletivo de realização audiovisual e produção de 

imagens.

 Como estratégias metodológicas, foram elencadas o processo de realização 

audiovisual, o uso de aparatos móveis com capacidade de captação de imagens e 

sons e a cartografi a.
 

 A relação entre audiovisual e educação não é novidade, diversas experiências, 

antigas e contemporâneas colocaram no mesmo palco esses dois atores.

 

 Durante a Ditadura Vargas, no ano de 1936, foi fundado o Instituto Nacional 

de Cinema Educativo – INCE. Vinculado ao Ministério da Educação e Saúde. Tinha 

como principal objetivo: “promover e orientar a utilização do cinema como auxiliar 

do ensino e servir-se dele como um instrumento voltado para a educação popular”6, 

além de produzir conteúdos audiovisuais educativos, que atendessem os interesses 

do regime, já que o cinema se confi gurava como um importante meio de comunicação 
de massa à época. Segundo a Enciclopédia Brasiliana da Fundação Oswaldo Cruz: “O 

incentivo do governo Vargas ao cinema educativo buscava, além de levar a educação 

aos lugares mais remotos do país, o estabelecimento de um veículo de comunicação 

a serviço do Estado e de seus propósitos políticos e ideológicos.”7. 

6 http://www.museudavida.fi ocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=418&sid=3, acessado em 14 de 
julho de 2016.

7 http://www.museudavida.fi ocruz.br/brasiliana/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=418&sid=3, acessado em 14 de 
julho de 2016.
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 Como experiências recentes, posso elencar um conjunto de boas práticas que 

se valem do diálogo entre audiovisual e educação: Inventar com a Diferença8,um 

projeto da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, desenvolvido 

pelo Departamento de Cinema da Universidade Federal Fluminense, que no ano de 

2014 atuou em 200 escolas distribuídas por todos os estados brasileiros e possui 

como eixo temático o cinema e os direitos humanos. Em 2016, foi lançada a segunda 

edição do projeto. Além desse, o projeto Câmera Cotidiana9, realizado pela produtora 

Fractal Filmes, com sede em Goiânia – GO, atuou com a formação de professores da 

rede de educação pública de Goiás e desenvolveu cursos de formação em produção 

audiovisual com aparelho celular entre os anos de 2012 e 2014. Finalmente, tomo 

como referência o Olho Portátil10, realizado pela Associação Emcantar, projeto de 

formação cultural com crianças e adolescentes moradores de bairros de periferia da 

cidade de Uberlândia/MG que desenvolveu, entre os anos de 2011 e 2014, ofi cinas de 
realização audiovisual com celular.

 Embora a aproximação entre audiovisual e educação não se confi gure em 
novidade, as propostas contemporâneas têm apresentado novas/outras possibilidades 

de interlocução entre essas duas áreas que são muito ricas e igualmente complexas, 

a fi m de que as aporias produzidas por esse encontro gerem articulações e diálogos 
capazes de defl agrar processos de construção/produção de imagens em colaboração 
efetiva com os processos de ensinar e aprender e, por consequência, com a formação 

crítica e humana dos estudantes.

8 http://www.inventarcomadiferenca.org/

9 http://www.cameracotidiana.com.br/

10 http://olhoportatil.blogspot.com.br/
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2.1 | A escola, e agora? Frio na barriga de um professor/pesquisador 
em terra estrangeira

 Iniciei minha carreira docente em 2006 como professor do curso de Artes Visuais 

da Faculdade Dulcina de Moraes em Brasília. Nessa década de trabalho, sempre atuei 

no ensino superior, com diferentes experiências em instituições públicas e privadas, 

em cursos de comunicação social e artes, mas sempre no ensino superior.

 Entrar em uma sala de aula de ensino médio foi um grande desafi o que 
esse tempo de doutoramento me propiciou. O medo e a insegurança sobre quais 

metodologias seriam as mais adequadas para lidar com os adolescentes, a minha 

capacidade de mediação diante de uma realidade com a qual tinha pouca ou 

quase nenhuma experiência, a forma de lidar com os comportamentos e modos de 

participação dos estudantes, que eram bem diferentes dos meus alunos da graduação, 

a minha inserção no cosmos da escola não como um estrangeiro, mas como um igual, 

já que sempre tive a preocupação de que o projeto fosse integrado à escola e às suas 

necessidades e interesses, foram angústias que me acompanharam e constituíram o 

combustível para a realização do “Olhares Movéis” no Colégio Pedro Gomes.

 Quando cheguei à escola, a proposta do projeto foi bem recebida. Contudo, por 

se tratar de uma instituição de tempo integral e com atendimento exclusivo para turmas 

do ensino médio, a proposição foi de adequar o desenvolvimento do projeto a uma 

disciplina eletiva que seria ministrada por mim ao longo de todo o segundo semestre de 

2015, nas tardes de quinta-feira. Em função dessa nova confi guração, fui acompanhado 
por uma professora tutora da escola ao longo do semestre, a qual foi responsável por 
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mediar todas as situações que envolviam o bom andamento da disciplina.

 Na organização do trabalho pedagógico da escola, as disciplinas eletivas ocorrem 

no contraturno escolar. Pela manhã, são ministradas as disciplinas curriculares e no 

período vespertino, as disciplinas complementares, chamadas de eletivas. Os diversos 

professores preparam propostas transversais que dialogam com seus conteúdos de 

interesse e que também despertem o desejo dos estudantes, uma vez que a matrícula 

nas eletivas ocorre por adesão. Para que essa adesão ocorra, na primeira semana 

de aula do semestre a escola organiza uma espécie de feira em que cada professor 

monta um pequeno espaço no pátio e apresenta sua proposta aos alunos. Estes, por 

sua vez, inscrevem-se livremente nas disciplinas que mais lhes interessam. Com 26 

estudantes inscritos na Eletiva “Olhares Movéis”, julguei que minha incursão como 

anunciador de propostas pedagógicas havia sido bem sucedida.

 Inicialmente, o projeto foi pensado para estudantes moradores do Bairro de 

Campinas, já que a expectativa era valer-se da experiência cotidiana dos estudantes 

com o bairro para que eles pudessem impregnar as narrativas com elementos 

identitários do local. Contudo, no primeiro encontro com os alunos percebi que quase 

todos eram moradores de bairros distantes de Campinas. Dos 26 inscritos, somente 3 

eram moradores do bairro e/ou imediações. Essa nova realidade trazida pelo campo 

de pesquisa acabou por readequar alguns pontos de interesse da pesquisa como a 

discussão sobre identidade e pertencimento associada ao lugar – o bairro de Campinas.

 Uma preocupação inicial no tocante à escola era o respeito à realidade local. 

Minha intenção era de que o projeto não parecesse um corpo estranho na rotina 

escolar, de que em alguma medida pudesse estar integrado, promovendo diálogo 

com os gestores, estudantes e professores e, que considerasse a disponibilidade e o 
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interesse da escola pela sua realização. 

 Os riscos por essa opção foram assumidos como parte do processo. Sabia que 

estar por um tempo mais longo, com um cronograma de atividades mais extenso 

poderia provocar mais situações que não estavam previstas, o que, de fato, acabou 

ocorrendo. Muitas intempéries atropelaram o processo durante o semestre, tais como: 

suspensão de aulas pela Secretaria Estadual de Educação, mudanças no calendário 

escolar, inserção de eventos não previstos, limitações institucionais, migração de 

alunos na disciplina – entrando e saindo – até a confi guração fi nal do grupo, etc.

 Em alguns momentos foi difícil conciliar todas essas variáveis que interferiram 

na execução das atividades da disciplina, sobretudo por conta da preocupação e do 

compromisso em concluir bem as atividades de campo da pesquisa para o projeto de 

doutoramento. Em algumas situações, o diálogo com minha orientadora me ajudou 

a manter o foco e a calma. Não acostumado com uma realidade tão diversifi cada, 
já que no ensino superior o professor tem maior autonomia e controle de seu 

cronograma de trabalho, a convivência cotidiana na escola me ajudou a entender 

melhor os princípios de funcionamento institucional, que são muito distintos e 

particulares. Comecei a compreender que, entre a intenção e os métodos escolhidos 

pelo professor e o resultado fi nal, existe um conturbado percurso de execução, que, 
em muitas situações, ultrapassa a autonomia do professor no exercício de mediador 

do aprendizado de seus alunos. A realidade da escola pública, na experiência do 

seu dia a dia, me ajudou a rever diversas posições enquanto professor. Saí dessa 

experiência mais refl exivo, mais fl exível e mais forte.

 Um fator positivo que salvaguardou essa escolha foi o tempo para maturação 

das atividades desenvolvidas na disciplina. Essas ações exigiam um tempo maior 
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para amadurecimento e consequente bom andamento dos processos de produção 

das narrativas. Isso só foi possível graças ao atendimento do pedido da escola para 

que o projeto se confi gurasse em uma disciplina eletiva. Esse aspecto temporal foi 
muito importante para o grupo, na medida em que os estudantes iam assimilando e 

assumindo suas narrativas, situação que seria mais difícil de ser concretizada se as 

atividades tivessem sido realizadas de forma condensada.

 Foram realizados 18 encontros, com duas horas de duração cada, que 

totalizaram 36h/a. Neles foram distribuídas atividades que propiciassem contato 

dos estudantes com as suas subjetividades individuais e também com a escola e o 

bairro de Campinas. Como estratégias, foram utilizados recursos lúdicos, a linguagem 

audiovisual e a cartografi a. 

 Segue abaixo o Plano de Aula com as atividades propostas para cada encontro.

Mês Agosto

Encontro 1

Atividade Feira de apresentação das disciplinas eletivas 
Composição da turma.
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Mês Agosto

Encontro 2

Conteúdo Apresentação da pesquisa de doutorado e a importância do 
envolvimento de todos com as atividades.
Exibição de vídeos produzidos com celular por alunos da UEG.
Falar sobre cartografia e a possibilidade de construirmos uma 
plataforma digital para depósito das narrativas: Wikinarua, Salvem 
el Canabyal. Apresentação dos participantes: estudantes, mediador 
e monitores – estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UEG.
Apresentar a proposta do projeto de extensão e as “regras do jogo”.

Atividade Roda de conversa.
Anotar experiências de cada um com Campinas e com o audiovisual.
Dispositivo “Eu na narrativa ou Autorretrato audiovisual.”
Cada participante deverá produzir um vídeo de bolso com duração de 
1 minuto para sua auto-apresentação [quem sou eu?] – Entregar no 
próximo encontro.

Material de 
apoio

Projetor, computador, caixa de som, extensão elétrica .

Referências 
para o 
encontro

Narrativas audiovisuais produzidas com celular por alunos do curso 
de cinema e audiovisual da UEG. https://www.youtube.com/channel/
UC2hCznBQ0s-x56FVxmkAkpw 
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Mês Agosto

Encontro 3

Conteúdo Entrevista, abordagem, enquadramento.
Experiências de produção audiovisual.

Atividade Sessão de exibição dos vídeos – Dispositivo “Eu na narrativa ou 
Autorretrato audiovisual.”
Roda de conversa sobre as impressões acerca dos vídeos exibidos.
Dispositivo “Entrevista exploratória”
Gravar entrevista com o celular com pessoas da escola. Perguntar: 
nome, idade, bairro que mora e o que você sabe sobre o bairro 
de Campinas? A imagem deverá ser produzida com o celular na 
horizontal.

Material de 
apoio

Projetor, computador, caixa de som, extensão elétrica, aparelho de 
telefone celular.

Referências 
para o 
encontro

Narrativas audiovisuais produzidas com celular em atividades do 
projeto Inventar com a Diferença 
 http://www.inventarcomadiferenca.org/ 
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Mês Setembro

Encontro 4

Conteúdo O surgimento do cinema: a invenção do cinematógrafo.
Primeiros filmes dos Irmãos Lumière (documentários).
Filmes de Geórge Méliès (ficção).
Formas de enquadrar, posicionar e movimentar a câmera.

Atividade Roda de conversa sobre o surgimento de novas tecnologias.
Exibição de filmes.
Roda de conversa.
Dispositivo “Máscaras.”
Dispositivo “Minuto Lumière.”
Para a próxima semana, cada dupla deverá apresentar a seguinte 
atividade: escolha um tema (por exemplo: rua, fome, violência, amor, 
saudade, etc...); defina uma narrativa – história a partir do seu tema 
escolhido; escolha um enquadramento, qual será o cenário, o tipo 
de iluminação, etc...; a câmera fixa deverá captar a narrativa em um 
único plano, sem cortes, sem falas e sem alteração na regulagem da 
câmera; a captação das imagens deverá ser feita com o uso de celular; 
inspirados pelas obras dos Irmãos Lumière, produza um vídeo com 1 
minuto de duração.

Material de 

apoio

Projetor, computador caixa de som, extensão elétrica, livros de 
fotografia coleção Folha - Fotos Antigas do Brasil.

Referências 

para o 

encontro

Coletânea de filmes dos Irmãos Lumière
Filmes: Viagem à lua - 1.902, O monstro - 1.903 de George Méliès e A 
invenção de Hugo Cabret - 2.012 de Martin Scorcese
Narrativas audiovisuais produzidas com celular em atividades do 
projeto Inventar com a Diferença. 
 http://www.inventarcomadiferenca.org/
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Mês Setembro

Encontro 5

Conteúdo Experiências de produção audiovisual.
Memória histórica e imagética do bairro de Campinas.

Atividade Exibição das produções do Dispositivo “Minuto Lumière.”
Roda de conversa após a exibição dos minutos Lumière. 
Dispositivo “Foto-narrativas audiovisuais.”
Fotografias de Campinas serão apresentadas ao grupo, a turma será 
dividida por afinidade a partir das imagens selecionadas. Cada grupo 
irá reeditar as imagens, recortando e alterando enquadramentos 
e sentidos/discursos da imagem original. Cada grupo irá discutir 
possibilidades de criação narrativa a partir das fotografias. Na edição 
será incluída locução ficcional [hibridação entre a veracidade da 
imagem e ficção narrativa].

Material de 

apoio

Projetor, computador, caixa de som, extensão elétrica, fotografias de 
Campinas, tesoura.

R e f e r ê n c i a s 

para o 

encontro

P.S.: As narrativas finalizadas devem ser exibidas em um tablet 
disposto em álbum fotográfico falso que quando aberto dará acesso 
ao audiovisual, como se fosse uma caixa. Vide trabalho poético de 
Karina Dias: http://www.karinadias.net/obras/video-instalacoes/01/
index.html
http://www.karinadias.net/obras/video-instalacoes/01/
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Mês Setembro

Encontro 6

Conteúdo Cartografia do lugar.

Atividade Reconhecimento cartográfico. A partir das fotografias selecionadas 
do bairro de Campinas, definir os pontos para visitação.
Realizar city tour por Campinas com paradas para produção das 
imagens.
Produzir vídeos e fotografias com aparelhos de telefone celular.

Material de 

apoio

Transporte coletivo, aparelhos de telefone celular.

Referências 

para o encontro

Projeto Salvem el Canabyal

Mês Setembro

Encontro 7

Conteúdo Memória afetiva.
Manualidades e produção digital.

Atividade Dispositivo “Capturando imagens e mapeando rotas.”
Os participantes serão motivados a desenhar um mapa mental 
individual do bairro de Campinas a partir das memórias do 
reconhecimento cartográfico.

Material de 

apoio

Pedaços de papel, caneta, rolo de papel crafit, giz de cera colorido, 
fita adesiva.

Referências 

para o encontro

Projeto Salvem el Canabyal
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Mês Setembro

Encontro 8

Conteúdo Produção audiovisual experimental a partir de fotografias.

Atividade Dispositivo “Foto-narrativas audiovisuais.”
Com o apoio dos monitores, produzir as narrativas a partir das 
fotografias do bairro de Campinas selecionadas em encontros 
anteriores.

Material de 

apoio

Aparelhos de telefone celular, fotografias de Campinas, tesouras.

Referências 

para o 

encontro

  

Mês Outubro

Encontro 9

Conteúdo História oral do bairro de Campinas.
Memória afetiva do lugar.

Atividade Dispositivo “Café de histórias.”
Roda de conversa com moradores escolhidos pelos integrantes da 
turma para falarem sobre fatos e histórias do bairro [3 convidados].

Material de 
apoio

Fotos antigas de Campinas para iniciar conversa.

Referências 
para o 
encontro

Sugestão para o futuro: essas conversas poderão se tornar pequenos 
programas sobre a história do bairro - sugestão de ilustração - 
oficinas de desenho em escola de Ensino Fundamental localizada em 
Campinas para que os desenhos sejam posteriormente animados e 
se tornem efeitos visuais para o programa.
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Mês Outubro

Encontro 10

Conteúdo De onde vem a ideia? Para onde ela vai?

Atividade Roda de conversa: 
De onde vem a ideia? O que nos motiva a criar? 
A câmera e o cotidiano. Como meu dia a dia pode me ajudar para 
ter boas ideias? 
A câmera como ponte para as asas da imaginação. 
Eu e o meu olhar sobre o mundo. 
Definição da plataforma que irá agenciar o acesso dos conteúdos 
via georreferenciamento.

Material de 
apoio

Projetor, computador, caixa de som, extensão elétrica.

Referências 
para o 
encontro

Http://wikinarua.com/ | VIDEO-CARTAS: DAS CRIANÇAS IKPENG 
PARA O MUNDO - http://www.videonasaldeias.org.br/2009/video.
php?C=28

Mês Outubro

Encontro 11

Conteúdo Narrativa audiovisual – roteiro.

Atividade Oficina de roteiro.

Material de 
apoio

Projetor, computador, caixa de som, extensão elétrica.

Referências 
para o 
encontro

Projeto Câmera Cotidiana
www.cameracotidiana.com.br
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Mês Novembro

Encontro 12

Conteúdo Narrativa audiovisual - pré-produção.

Atividade Escolha dos materiais e equipamentos | definição da equipe.

Material de 
apoio

Projetor, computador, caixa de som, extensão elétrica.

Referências 
para o 
encontro

 Projeto Câmera Cotidiana
www.cameracotidiana.com.br

Mês Novembro

Encontro 13

Conteúdo Narrativa audiovisual – produção.

Atividade Gravações.

Material de 
apoio

Aparelho celular, equipamento de captação de áudio.

Referências 
para o 
encontro

Projeto Câmera Cotidiana
www.cameracotidiana.com.br

Mês Novembro
Encontro 14
Conteúdo Narrativa audiovisual – produção.
Atividade Gravações.
Material de 
apoio

Aparelho celular, equipamento de captação de áudio.

Referências 
para o 
encontro

 Projeto Câmera Cotidiana
www.cameracotidiana.com.br
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Mês Novembro

Encontro 15

Conteúdo Narrativa audiovisual - pós-produção.

Atividade Seleção do material. Edição.
Material de 
apoio

Computador equipado com programa de edição.

Referências 
para o 
encontro

Projeto Câmera Cotidiana
www.cameracotidiana.com.br

Mês Dezembro

Encontro 16

Conteúdo Narrativa audiovisual - pós-produção.

Atividade Seleção do material. Edição.

Material de 
apoio

Computador equipado com programa de edição.

Referências 
para o encontro

 Projeto Câmera Cotidiana
www.cameracotidiana.com.br

Mês Dezembro

Encontro 17

Conteúdo 

Atividade Sessão de exibição dos produtos audiovisuais produzidos para a 
comunidade escolar. 
Confirmar dezembro - vide calendário escolar.

Material de 
apoio

Projetor, caixa de som, extensão elétrica, tela.

Referências 
para o encontro
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Mês Dezembro

Encontro 18

Conteúdo Compartilhando experiências.

Atividade Roda de conversa sobre as produções [retomar na discussão 
o mapa mental produzido e os conceitos escolhidos por cada 
participante].
Gravação de depoimentos.

Material de 
apoio

Aparelho celular, equipamento de captação de áudio, lanche.

Referências 
para o encontro

Ainda é preciso acertar os detalhes metodológicos sobre a 
condução da atividade - Ver com a professora Alice (orientadora) 
se uma discussão mais profunda deve ser feita com um grupo 
menor de jovens [selecionar os que tiveram maior engajamento 
nos processos de produção].

  Uma das preocupações metodológicas no desenvolvimento da pesquisa 

foi a integração das diversas frentes acadêmicas, ensino, pesquisa e extensão. 

Embora a indissociabilidade entre os três pilares formadores da educação superior 

das universidades brasileiras seja apregoado pela legislação que regulamenta o setor 

e também ser um dos objetivos fi nalísticos das instituições – centros universitários 
e universidades, essa não é uma tarefa simples, ao contrário, possui requintes de 

complexidade na harmonização das várias frentes. A exemplo disso, é a pouca 

frequência com que projetos dessa natureza ocorrem nas universidades brasileiras.  

 Optar por usar uma ação de extensão como mecanismo metodológico foi, 

antes de mais nada, uma necessidade de fazer a pesquisa dialogar com o além-muros 

da universidade, por entender que pesquisas dessa natureza precisam estabelecer 

conexões com a sociedade e possibilidades de aplicabilidade prática. 
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 A participação dos alunos do curso de graduação em Cinema e Audiovisual 

da Universidade Estadual de Goiás – UEG foi de fundamental importância para 

o desenvolvimento das ações. A execução de muitos dispositivos exigiu um 

acompanhamento personalizado dos grupos, fato que não seria viável caso eu 

estivesse atuando em campo sozinho. 

 Espero que experiências como esta pesquisa possam inspirar mais iniciativas que 

se arrisquem a experimentar possíveis indissociações entre ensino, pesquisa e extensão.

 As atividades do “Olhares Movéis” foram organizadas por meio de dispositivos 

que facilitaram a realização das tarefas. Ao todo foram propostos sete dispositivos. 

Segue, portanto, a descrição de cada dispositivo, cujo detalhamento inclui o título, a 

fi nalidade, o método de execução, os recursos necessários e um relato da experiência 
gerada em cada etapa.

Dispositivo 1: Eu na narrativa ou Autorretrato audiovisual

O quê?: 

Produzir um vídeo de auto-apresentação.

Por quê?: 

O dispositivo visa estimular o estudante a usar da articulação de imagens e sons 

a fi m de construir sentido narrativo sobre si mesmo. Usando o celular como 
ferramenta para captação/edição das narrativas, espera-se que o aparelho 

tecnológico seja utilizado para atender as necessidades criativas do autor.

Como?:

1. Selecionar fotos, produzir vídeos e sons para a constituição da narrativa.
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2. A narrativa deverá ter como tema a 

apresentação do autor a partir de um recorte de 

suas subjetividades.

3. A duração da narrativa é de até 1 minuto.

Recursos: 

Aparelho de telefone celular para captar imagens 

e sons, computador ou celular para editar.

 Como primeira atividade, o dispositivo pretendia 

mediar a construção de uma narrativa que, de alguma 

forma, permeasse as subjetividades de cada estudante, 

apresentando aspectos pessoais, o lugar que ocupa no 

mundo e, também, a familiaridade com a linguagem 

audiovisual e com o aparelho de telefone celular, 

enquanto aparato tecnológico. Pretendia também 

que começassem a perceber o aparelho celular como 

uma ferramenta a serviço das ideias e possibilidades 

criativas, inclusive para construção de outros tipos de 

narrativas, e não somente para os usos já programados 

e naturalizados pelo aparelho. Ao todo, 8 alunos 

executaram a atividade. Entre as questões levantadas 

no dia da exibição das narrativas, estava presente a 

difi culdade de falar de si mesmo, o medo da exposição 
ao ridículo e a insegurança natural da adolescência. 

Logo abaixo, está a página do site do projeto onde 

estão disponíveis as narrativas de auto-apresentação.
Figura 2: Print do página site 
www.olharesmoveis.ueg.br 
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Figura 4: Selfi e do estudante Vinícius 
Martins Oliveira e texto manuscrito de 
auto-apresentação.

Figura 3: Selfi e da estudante Karen 
Soares Resplandes e texto manuscrito 
de auto-apresentação.

 A estudante Karen Soares Resplandes se 

destacou por expor de maneira intensa suas opiniões 

e aspectos de sua subjetividade. Esta aluna, de modo 

particular, apresentou um comportamento diferente 

ao fi nal do projeto, segundo a professora Maria Alice 
Gomes, tutora da disciplina eletiva, em entrevista a 

pedido da estudante, os seus pais já haviam solicitado 

sua transferência para outra unidade escolar, contudo, 

ao fi nal do semestre, Karen reconsiderou seu pedido 
de desligamento alegando ter estabelecido um vínculo 

mais afetivo com a escola. 

 Outro aluno que se destacou na realização 

desse dispositivo foi Vinícius Martins Oliveira, que 

apresentou em sua narrativa sua história com o 

audiovisual. Ele fez, em seu vídeo, um breve histórico 

de suas produções, aprendizados e experiências com 

o universo das imagens e dos sons. Essa experiência 

prévia pode ser notada na forma em que manuseou 

elementos, como enquadramentos e montagem.

 Outro aspecto que julgo importante na 

composição dessas narrativas pessoais são os textos 

de auto-apresentação que cada estudante fez de 

si mesmo. Com o intuito de reforçar os aspectos de 

identidade, os textos foram produzidos de forma 
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manuscrita, digitalizados e publicados. Entendo que as grafi as apresentam aspectos 
singulares de nossa personalidade e também constroem narrativas visuais sobre nós 

mesmos.

 Nessa mesma página, junto com a selfi e e o texto de auto-apresentação, 
também está disponível a narrativa visual feita por cada estudante. Abaixo seguem 

alguns frames dos vídeos11 de Karen e Vinícius.

11   As narrativas estão disponíveis no www.olharesmoveis.ueg.br

Figura 5: Frames do Autorretrato Audiovisual da 
estudante Karen Soares Resplandes.
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Figura 6: Frames do Autorretrato Audiovisual do 
estudante Vinícius Martins de Oliveira.

Dispositivo 2: Entrevista exploratória

O quê?: 

Gravar entrevistas com membros da comunidade escolar a partir da seguinte 

pergunta: O que você sabe sobre Campinas?

Por quê?:

O objetivo desse dispositivo é promover um levantamento de informações 

históricas, sociais, mitológicas, etc., do bairro de Campinas e propiciar um novo 

tipo de experimentação em produção audiovisual com o uso do celular.

Como?:

1. Realizar a atividade em dupla.

2. Encontrar alguma pessoa da escola, professor, aluno, servidor técnico-

administrativo, que tenha alguma relação com o bairro de Campinas.

3. Realizar entrevista com o celular na horizontal.

4. Sugestão de enquadramento: Utilizar o plano próximo, que enquadra o 

entrevistado na altura do peito.
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5. Escolha um ambiente com poucos ruídos para fazer a entrevista.

6. Identifi car o entrevistado perguntando: nome, idade e bairro onde mora.

Recursos:

aparelho de telefone celular, computador para editar.

 Inicialmente, os estudantes fi caram um pouco receosos com a proposta, uma 
vez que exigia um tipo de abordagem diferente aos seus pares na escola. Embora 

o aparelho de telefone celular seja um objeto de intenso uso cotidiano, a proposta 

de uso não lhes era familiar. Com intensidades de participação diferentes, a turma 

foi organizada em duplas e a tarefa a ser cumprida seria a realização de pequenas 

entrevistas, com duração de um minuto, com o tema proposto pelo dispositivo. As 

melhores entrevistas foram agrupadas em um único vídeo12.

 

12 O vídeo encontra-se disponível no site do projeto: www.olharesmoveis.ueg.br

 Figura 7: Frames do vídeo 
“Sobre Campinas eu sei que.”
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Dispositivo 3: Máscaras

O quê?: 

Produzir novos sentidos para as imagens a partir 

da reconfi guração dos enquadramentos com o 
uso de máscaras.

Por quê?: 

Espera-se, com o dispositivo, aguçar os estudantes 

acerca das possibilidades criativas e de construção 

de sentidos a partir das várias possibilidades de 

se enquadrar uma mesma cena.

Como?: 

1. Escolher uma fotografi a.

2. Recortar duas fi tas de papel com cerca de 30 
cm de altura e 3 cm de largura. Depois dobrar as 

fi tas ao meio em forma de “L”. 

3. Experimentar vários tipos de possibilidades de 

enquadramentos na fotografi a escolhida.

Recursos?: 

Fotografi as impressas, máscaras em forma de “L” 
feitas com fi tas de papel dobradas

 

Figura 8: Máscaras de papel 
em forma de “L”.
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 Nesse dispositivo, os estudantes selecionaram fotografi as disponibilizadas 
pelo professor, produziram réguas em forma de “L” e foram estimulados a buscar 

na imagem selecionadas novos enquadramentos, de modo a pensar em possíveis 

narrativas visuais a partir desses novos pontos de vista lançados sobre a imagem.

Dispositivo 4: Minuto Lumière13 

O quê?: 

Produzir vídeo inspirado nos primeiros fi lmes feitos pelos irmãos Lumière.

Por quê?: 

A aplicação desse dispositivo visa estimular a percepção dos estudantes a 

partir dos elementos básicos da linguagem cinematográfi ca [enquadramento, 
composição, luz]. Propiciando uma experiência prática de construção narrativa.

Como?

1. Escolha um tema [por exemplo: rua, fome, violência, amor, saudade, etc.].

2. Defi na uma narrativa, ou seja, uma possibilidade de história a partir do tema 
escolhido.

3. Escolha o que fi lmar [pessoas, sons, cores, luzes, etc.].

4. Escolha um enquadramento [o que será incluído ou excluído do quadro?], o 

cenário/locação, o tipo de iluminação [natural, artifi cial].

5. A câmera deverá ser mantida estática, sem movimentos, preferencialmente 

fi xa a um tripé.

6. A gravação deverá ser feita em um único plano, sem cortes.

7. A duração deverá ser de 1 minuto.

13 Dispositivo elaborado pelo cineasta francês Alain Bergala.
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Recursos:

 Celular, computador para editar.

Dispositivo 5: Foto-narrativas Audiovisuais

O quê?: 

Produzir foto-narrativa a partir da seleção e edição de fotografi as.

Por quê?: 

Dar novos signifi cados a imagens pré-existentes é o principal objetivo desse 
dispositivo. Espera-se que os estudantes criem narrativas fi ccionais a partir de 
fotos documentais, experimentando as possibilidades de construção de sentido 

narrativo por meio da edição de imagens.

Como?:

1. Apresentar um conjunto de fotografi as do bairro onde a escola está localizada, 
antigas e atuais.

2. Os estudantes deverão escolher as fotos que mais gostaram e formar grupos 

por afi nidade.

3. Reeditar as imagens, recortando e alterando enquadramentos, sentidos e 

discursos da imagem original.

Recursos: 

Fotografi as impressas, itens de papelaria [tesoura, fi ta adesiva, palito de 
churrasco, lápis de cor, etc.], celular, computador para editar.

 As foto-narrativas audiovisuais partiram das fotografi as de Hélio de Oliveira. 
Hélio foi fotojornalista do Jornal O Popular, maior periódico do estado de Goiás, foi 

também fotógrafo ofi cial do Gabinete do Governador do Estado e acompanhou chefes 
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do poder executivo estadual por diversos mandados. 

Construiu, ao longo de sua carreira, um extenso acervo 

de imagens de Goiânia. É um dos mais tradicionais e 

importantes nomes da fotografi a em Goiás.

 Disponibilizei fotografi as do bairro de Campinas 
e pedi que os estudantes selecionassem as imagens 

que mais lhes chamaram atenção. Os grupos para 

a produção das Foto-narrativas Audiovisuais foram 

formados a partir do interesse temático pelas fotos 

selecionadas. Foram formados seis grupos e cada 

um deles foi orientado por um monitor. Nos quadros 

abaixo estão os grupos sistematizados por tema e título 

da narrativa. Também estão listados nos quadros os 

locais do bairro de Campinas presentes nas fotografi as 
selecionadas por cada grupo.

Figura 9: Seleção das fotos de 
Campinas de autoria do fotógrafo 
Hélio de Oliveira.
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Grupo Grupo Praça Joaquim Lúcio Grupo Palace Hotel

Narrativa O LIMITE DO JOGO PALACE HOTEL

Monitor Dilan Furia Taynara Borges e Cézar Santos

Integrantes Giovanna Caroliny de Oliveira 
Silva

 Auricélia Rodrigues

Karen Akira Soares Resplandes  Laura Schaitl Souza

Vinícius Martins Oliveira  Felipe Ferreira Garcia Nunes

Locais Praça Joaquim Lúcio
Av. 24 de Outubro
Camelódromo de Campinas
Igreja Matriz

Praça Joaquim Lúcio
Av. 24 de Outubro
Palace Hotel
Cartório

Grupo Grupo Lago das Rosas Grupo Atlético

Narrativa O MISTÉRIO DA IGREJA OCULTA CAPITÃO BRASIL

Monitor Taynara Borges Rayane Alves

Locais Praça Joaquim Lúcio
Av. 24 de Outubro
Lago das Rosas
Igreja Matriz

Praça Joaquim Lúcio
Atlético
Lago das Rosas
 

Integrantes Beatriz Ferreira de Assunção Alexssander Jordão Navarro

Thayná Machado Tomé Janaína Lino de Souza

Vera Chris Rodrigues João Paulo Rodrigues de Souza

 Matheus Ramos Lacerda
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Grupo Grupo Bar do Fiore Grupo Igreja Matriz
Narrativa FIORES, DO BAR PARA O 

MUNDO
A MORTE DE ALICE

Monitor Matheus Vitorino Silvana Silva
Locais Praça Joaquim Lúcio

Atlético
Camelódromo de Campinas
Cine Eldorado

Av. 24 de Outubro
Atlético
Casa antiga
Igreja Matriz

Integrantes Alisson Beserra Santos 
Filho

Jéssica da Silva Santos

Túlio César Leite de Sousa João Paulo Rodrigues da Silva
Wellington Pereira Santos Márcia Gabriela de Oliveira 

Souza
 Michael Ridley Alves Passos de 

Oliveira Campos Leão

 As fotos selecionadas por cada grupo foram recortadas, reenquadradas, coladas, 

coloridas e reconfi guradas para dar vida às histórias fi ccionais produzidas por eles. 
Foram produzidas seis Foto-narrativas Audiovisuais utilizando o aparelho celular como 

aparato tecnológico para captação de imagens e sons e, alguns casos, edição.

 

 Para a edição, alguns grupos contaram com o apoio da equipe de monitores e 

usaram o software Adobe Première, e outros usaram aplicativos próprios para celular 

como o VivaVídeo e o WeVídeo.
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Figura 10: Frames da Foto-narrativa 
“Fiores, do bar para o mundo”.

Figura 11: Frames da Foto-narrativa 
“Capitão Brasil”.

Figura 12: Frames da Foto-narrativa 
“A morte de Alice”.
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Figura 15: Frames da Foto-narrativa 
“Mistério da Igreja Oculta”.

Figura 13: Frames da Foto-narrativa 
“O limite do jogo”.

Figura 14: Frames da Foto-narrativa 
“Palace Hotel”.
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Dispositivo 6: Café de histórias

O quê?:

Realizar série de entrevistas com moradores do bairro onde a escola se encontra.

Por quê?:

Esse dispositivo pretende levantar histórias sobre o bairro, aproximar a 

comunidade da escola, criar um conjunto de arquivos que registrem a história 

do bairro a partir de fontes não-ofi ciais, buscar possíveis fabulações sobre esses 
personagens, lendas e histórias fantásticas.

Como?:

1. Os estudantes irão indicar e selecionar personagens pitorescos do bairro.

2. Cada personagem será entrevistado pelo grupo [destacar nas entrevistas 

fatos históricos, memórias de família, lendas, etc.].

3. Inspirados pelos fatos narrados nas entrevistas, produzir narrativas 

audiovisuais.

Recursos:

Celular, iluminação.

Dispositivo 7: Capturando imagens e mapeando rotas

O quê?:

Produzir mapa mental do bairro de Campinas a partir dos locais identifi cados 
nas fotografi as selecionadas no dispositivo 5 [Foto-narrativas] e nas falas dos 
entrevistados no dispositivo 6 [Café de histórias].

Por quê?:

Criar uma relação mais próxima com os espaços e localidades do bairro onde 

a escola está situada e promover uma experiência cartográfi ca lúdica, são os 
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principais intentos do dispositivo. O deslocamento físico e a experiência de estar 

nos lugares escolhidos por meio das fotos poderão estabelecer novos pontos de 

contato, afeto e sentido entre os estudantes e esses espaços.

Como?:

1. A partir das fotos selecionadas para o dispositivo 5 [Foto-narrativas] e das falas 

dos entrevistados no dispositivo 6 [Café de histórias], identifi car as localidades 
mais recorrentes do bairro.

2. Realizar reconhecimento cartográfi co por meio de um passeio pelo bairro.

3. Em cada ponto, produzir registros audiovisuais, sonoros e fotográfi cos.

4. A partir da experiência do passeio, cada estudante deverá desenhar um mapa 

mental.

5. Após a apresentação dos mapas mentais individuais, o grupo deverá recortar 

os mapas mentais individuais e produzir um grande mapa coletivo, utilizando os 

recortes dos mapas individuais.

Recursos: Celular, papel kraft, giz de cera, tesoura, cola.

 Foi incluída posteriormente nesse dispositivo, uma visita a pontos do bairro 

de Campinas, nomeamos essa atividade de Reconhecimento Cartográfi co. Devida a 
confi guração da turma com poucos estudantes oriundos do bairro e imediações, o 
reconhecimento propiciou o contato de boa parte da turma com espaços circunvizinhos 

à escola. A maioria dos estudantes não conhecia os pontos visitados.

 Nessa atividade, puderam comparar as modifi cações na paisagem urbana ao 
confrontarem, por exemplo, as fotos históricas de Hélio de Oliveira e as produzidas 

por eles. Foram visitados os seguintes pontos: Campo de treinamento do Atlético 
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Goianiense, Avenida 24 de Outubro, Praça Joaquim Lúcio, Cartório Antônio do Prado 

e Igreja Matriz.

 Durante o reconhecimento cartográfi co, os estudantes foram estimulados a 
produzir registros fotográfi cos, audiovisuais e sonoros das paisagens urbanas.

Figura 16: Reconhecimento 
cartográfi co no bairro de Campinas.

Figura 17: Narrativa fotográfi ca do Campo 
de Treinamento do Atlético Goianiense.
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Figura 19: Narrativa fotográfi ca do 
Cartório Antônio do Prado.

Figura 20: Narrativa fotográfi ca da 
Igreja Matriz.

Figura 18: Narrativa fotográfi ca da 
Avenida 24 de Outubro.
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Figura 21: Narrativa fotográfi ca da 
Praça da Igreja Matriz.

Figura 22: Narrativa fotográfi ca da 
Praça Joaquim Lúcio. 
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Figura 24: Produção dos mapas mentais. 

Figura 23: Seleção de fotografi as produzidas 
durante o Reconhecimento Cartográfi co. 

 Foram produzidas, durante o Reconhecimento 

Cartográfi co, 410 fotografi as e 15 registros audiovisuais. 
Essas imagens foram impressas e os estudantes 

selecionaram as que seriam publicadas no site do 

projeto em forma de narrativa fotográfi ca. Todos os 
registros audiovisuais foram publicados.

 Nos encontros seguintes, os estudantes foram 

convidados a recorrer à memória e produzir um 

mapa mental que, de alguma forma, representasse 

a experiência no espaço urbano. Os mapas foram 

produzidos individualmente, os chamamos de “mapas 

de cada um”.
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Figura 25: Mapa individual de 
Matheus Ramos Lacerda.

Figura 27: Mapa individual de
Felipe Ferreira Garcia Nunes.

Figura 26: Mapa individual de 
Beatriz Ferreira da Assunção.

Figura 28: Mapa individual de 
Laura Schaitl Souza.
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Figura 30: Mapa individual de 
Auricélia Rodrigues da Silva..

Figura 29: Mapa individual de 
Laura Mirelle da Silva Caixeta.

Figura 32: Mapa individual de 
Wellington Pereira Santos.

Figura 31: Mapa individual de 
Karen Akira Soares Resplandes.
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Figura 33: Mapa individual de 
Janaína Lino de Souza.

Figura 34: Mapa individual de 
Vera Chris Rodrigues.

Figura 35: Mapa individual de
 Amanda Mendes da Silva.

Figura 36: Mapa individual de 
Thayná Machado Tomé.
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Figura 39: Mapa individual de 
Giovanna Caroliny de Oliveira Silva.

Figura 38: Mapa individual de 
Morgana Gomes da Silva.

Figura 37: Mapa individual de 
Túlio César Leite de Souza.
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 Na semana seguinte, os mapas individuais 

foram socializados entre todos e o convite foi para a 

desconstrução dos “mapas de cada um” e a construção 

de um “mapa de todo mundo”. A reação primeira foi 

de estranhamento à proposta, mas, logo, com tesoura, 

cola, papel e giz de cera em mãos, o trabalho coletivo 

começou. A experiência da desconstrução de imagens 

para a produção de outras novas, com novos sentidos 

e signifi cações, visuais, simbólicas e afetivas foi 
alcançada com a fi nalização de um grande mapa com 
cerca de três metros de comprimento.

 O “mapa de todo mundo” não possui referência 

com a formalidade cartográfi ca do bairro, uma vez que 
não refl ete as posições de ruas e praças, apresenta 
uma outra cartografi a, mais afetiva, lúdica e simbólica. 
Sua construção, a muitas mãos, o deixou singularizado 

a partir da experiência do grupo com o bairro.

 O grande mapa foi digitalizado e incluído 

em um sítio na internet (www.olharesmoveis.ueg.br). 

Nesse mapa, foram georrefenciados pontos que dão 

acesso às narrativas produzidas pelos estudantes. As 

narrativas estão vinculadas tematicamente aos pontos 

geográfi cos. 
Figura 40: Produção do mapa 
coletivo.
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 Figura 41: Mapa coletivo 
fi nalizado.
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  Como atividade complementar à execução 

dos dispositivos, fi z um convite ao fotógrafo Hélio de 
Oliveira para participar de um dos nossos encontros, 

em um bate-papo com o grupo. Hélio falou sobre sua 

trajetória profi ssional, sobre o surgimento do Colégio 
Pedro Gomes, onde ele, seus irmãos e fi lhos foram 
estudantes e sobre a história de algumas fotografi as 
utilizadas para a produção das Foto-narrativas 

audiovisuais.

 A presença do fotógrafo ressaltou as diferenças 

dos aparatos tecnológicos produtores de imagens 

entre a geração dele e a dos estudantes, ao comparar 

que em certa fase de sua vida, levava consigo uma mala 

cheia de lâmpadas de fl ash para realizar as fotografi as. 
Naquela época, era usada uma lâmpada para cada 

disparo, enquanto que nos tempos atuais, os aparatos 

são cada vez mais potentes e pequenos.

 Como conclusão das atividades da disciplina/

projeto, participamos do evento chamado Culminância, 

um momento em que todas as turmas apresentam os 

resultados das disciplinas eletivas para a comunidade 

escolar. Foi um acontecimento muito valioso para 

todos. Tivemos a oportunidade de exibir as narrativas 

Figura 42: Print de tela do site www.olharesmoveis.ueg.br 
onde os produtos do projeto estão georrefenciados no mapa 
coletivo.
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Figura 43: Bate-papo como fotógrafo Hélio de Oliveira.

Figura 44: Exposição no pátio da 
escola com fotografi as e mapas.
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produzidas, apresentar o site, expor os mapas 

e fotografi as no pátio da escola, além de ouvir o 
depoimento de alguns estudantes sobre a experiência 

de participação no “Olhares Movéis”.

  Dentre os sete dispositivos aplicados ao 

longo do projeto de extensão, cinco deles tiveram 

resposta positiva, o Dispositivo 4 – Minuto Lumière 

e o Dispositivo 6 – Café de Histórias não obtiveram 

êxito. No minuto Lumière, que previa uma produção 

audiovisual, a atividade foi pedida para casa e seria 

exibida no encontro seguinte, após fi nalizado o projeto, 
avalio que a atividade poderia ter tido uma condução 

diferente. Penso que se tivesse sido realizada durante 

um dos encontros com o apoio do professor, teria 

logrado maior êxito. Quanto ao Café de Histórias, que 

tinha como premissa o levantamento de moradores 

do bairro de Campinas para uma sessão de contação 

de histórias sobre o bairro, o fato de apenas três 

estudantes serem moradores de Campinas foi um 

fator que difi cultou a execução do dispositivo.
 

 Todos os resultados obtidos com a execução 

dos dispositivos podem ser visualizados no sítio www.

olharesmoveis.ueg.br.

Figura 45: Culminância -  evento de apresentação 
dos resultados dos projetos desenvolvidos pelas 
disciplinas eletivas.
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2.2 | Para além dos dispositivos e da tecnicidade das imagens, 
existem os seres humanos

 O projeto de extensão “Olhares Movéis” mirou em seus objetivos em alguns 

alvos, que no meu entendimento, foram atingidos de forma satisfatória, mas acertou 

também em tantos outros que, inicialmente, não estavam no horizonte da visão. A 

partir dos depoimentos de estudantes e professores que estavam envolvidos com 

a realização do projeto, alguns pontos importantes foram apontados: melhora no 

desempenho escolar de outras disciplinas formais, reconsideração do colegiado de 

professores de decisão tomada para expulsão de aluno, desistência de transferência 

da escola – por desejo do estudante, ampliação da percepção crítica acerca das 

imagens e de sua produção, socialização dos estudantes no grupo escolar, etc.

 Estes apontamentos e alguns outros foram detectados como resultados 

indiretos da execução do “Olhares Movéis” na comunidade escolar. Pensar a subversão 

do uso dos aparatos tecnológicos, previamente programados, como sugere Flusser, 

a partir da criação de novas aplicabilidades não programadas e problematizações 

que levem os operadores a refl etirem sobre o uso desses aparatos e as narrativas 
produzidas por um autor, pode oportunizar possibilidade de transformação pessoal 

e social que, por vezes, não é possível indicar no início do percurso.

 No campo das subjetividades, em que o corpus de investigação é a matéria 

humana, as metodologias e intenções acabam por ser semeadas com uma boa dose 

de incerteza sobre que frutos serão colhidos.
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 As possibilidades de intervenção na realidade escolar e no desempenho dos 

estudantes passa inevitavelmente pela subjetividade individual do sujeito e pela 

forma como cada um é afetado pela proposta pedagógica. Entre os caminhos e 

descaminhos percorridos no percurso do “Olhares Movéis”, as formas como o projeto 

interviu nas vidas de estudantes, professores e pesquisador, certamente não os 

deixaram incólumes à experiência. Penso que a educação precisa tocar as pessoas e, 

de alguma forma, as ajudar a entender melhor o seu lugar no mundo, e isso também 

é aprendizado. Enquanto professor-investigador, posso dizer que aprendi muito com 
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essa experiência.

 A realização do Projeto “Olhares Movéis” ocorreu em um contexto bastante 

particular, ele foi integrado como disciplina eletiva em um colégio de tempo integral. 

Inicialmente, gostaria de tratar dessa atmosfera que, durante todo o período de 

campo de pesquisa, exerceu forças sobre as atividades realizadas. As discussões 

serão pautadas principalmente nas entrevistas com as professoras Maria Alice da S. 

Gomes e Weslane Sampaio Valim Feliciano, ambas componentes do quadro docente 

do Colégio Pedro Gomes.

 A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte administra 120 escolas 

em regime de tempo integral no estado de Goiás. Elas representam 10,4% de um total 

de 1.154 escolas estaduais. Desse modo, a experiência estadual com a educação em 

tempo integral é relativamente nova e, de certa forma, ainda experimental.

 Para a professora Weslane, a implantação das escolas em tempo integral em 

Goiás foi precipitada e não foi precedida de um estudo que aferisse o impacto dessa 

mudança em Goiás. Outro ponto que ressalta, ao comparar esse modelo a outros já 

consolidados, como as escolas militares, por exemplo, é a legitimidade emanada da 

própria sociedade. Para a professora, essa legitimação já foi alcançada pelo modelo 

militar e o modelo integral ainda está em processo.

 Na avaliação da professora Maria Alice Gomes, ainda há resistência de pais 

e estudantes na adesão ao modelo integral de educação, uma vez que parte dos 

estudantes gostaria de ter mais tempo livre fora da escola para se ocupar com cursos 

de línguas ou um possível trabalho, por exemplo. Contudo, é otimista por visualizar 

no modelo uma oportunidade para uma formação mais ampla. 
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A escola de período integral ela preenche, é difícil, você fi car aqui o dia todo 

não é fácil. Mas quando você chega no fi nal do ano e vê os “frutos que deu”, 

você fala, “vale a pena!”. Basta só que o governo faça mais investimentos, e 

que os pais acreditem mais nessa realidade, de que é melhor o fi lho fi car mais 

tempo na escola, mais sair pensando em algo melhor, do que ele ir trabalhar 

muito cedo. Eu confi o na escola de tempo integral. Eu acho que o modelo é 

melhor que o regular. (GOMES, 2015)

 Nesse contexto da escola em tempo integral, pensando que a escola funciona 

não só como espaço com função social defi nida, mas também como espaço simbólico 
que está em constante processo de construção, precisa questionar o próprio tempo 

educativo, sendo fundamental, para Paulo Freire, muito mais que defender uma 

escola a tempo integral, saber exatamente o que se faz com o tempo em que os 

estudantes estão na escola. Assim sendo, é preciso pensar em como proporcionar 

experiências educativas que promovam a aquisição dos conhecimentos necessários, 

“as educadoras e os educadores progressistas precisam trazer a vida mesma para 

dentro de suas salas de aula” (Freire, 2002, p.204), assim como devem criar condições 

para que todos os espaços da vida possam ser educativos, porque todos eles devem 

permitir “uma leitura crítica da cotidianidade”.

 No Além das disciplinas do Núcleo Comum, as disciplinas eletivas fazem parte do 

Núcleo Diversifi cado e também compõem o currículo escolar. Ocorrem, geralmente, 
em contra turno escolar e têm como objetivo

[...] dar embasamento para o Núcleo Comum. Então, as eletivas vem de qual 
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preocupação? Quando a gente por exemplo, ao fi nal do semestre, verifi ca que 

há um défi cit na área de exatas e na área de linguagens, então a gente foca as 

eletivas para essas áreas. [...] A ideia é que, por exemplo, vai ter uma eletiva 

de matemática básica, mas de uma maneira prática, diferente das aulas 

tradicionais de matemática. Então a eletiva vai dar base para o núcleo comum, 

mas a metodologia tem que ser diferenciada. (FELICIANO, 2015)

 O aspecto da metodologia adotada pelos professores no desenvolvimento 

das disciplinas eletivas foi um aspecto levantado pelas duas professoras como ponto 

nevrálgico, já que quando o “professor leva a sério, busca uma metodologia diferente, 

essa eletiva dá o resultado esperado que é fortalecer um pouquinho mais o que a 

gente está com difi culdade no Núcleo Comum” (FELICIANO, 2015).

Quando a eletiva é ministrada realmente com aquele objetivo que foi feito, 

a gente vê um resultado muito grande. Assim como na eletiva que você 

ministrou. Para mim ajudou muito não só os alunos, mas os professores, em 

como trabalhar uma eletiva. Primeiro, porque você veio com um cronograma 

e as atividades. A produção dos meninos foi feita ao longo das aulas e isso eu 

venho tentando mostrar para os meus professores há tanto tempo, porque 

já é o terceiro ano que eu coordeno o Núcleo Diversifi cado. Mostro para os 

professores que aquela culminância, ela tem que ser resultado de todas 

as aulas, assim como foi a sua, e você realmente mostrou na prática como 

fazer uma eletiva de forma atrativa para os meninos. De modo que eles vão 

trabalhando e produzindo e no fi nal já está tudo pronto, não tem nada para 

fazer: “ah o dia anterior tem que preparar”, e você contribuiu muito com a 

gente por conta disso. (FELICIANO, 2015)
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 A disciplina “Olhares Móveis” adotou os documentos básicos de plano de 

disciplina (disponível como apêndice desta tese) e plano de aula (apresentado no 

capítulo “Olhares Móveis”: descobrindo novos pontos, construindo novos mapas), 

elencando o conteúdo, a atividade, o material de apoio e as referências para cada 

encontro. A sistematização dos encontros foi de grande valia durante a execução da 

disciplina, já que em diversos encontros, em virtude das alterações repentinas ocorridas 

no calendário escolar, a inversão da ordem, junção ou separação de atividades foi 

realizada para que fosse adequada à realidade da escola. Sem um cronograma 

bem estruturado, difi cilmente essas adequações de última hora poderiam ter sido 
realizadas com relativo sucesso. Essa metodologia adotada foi ao encontro com a 

expectativa da tutora da disciplina: 

Por isso que as eletivas precisam ser pensadas. Qual a disciplina eu vou usar? 

Para que essa disciplina vai servir para esse aluno? E o mais importante, que 

eu tenha o cronograma de toda a atividade que vai ser desenvolvida. Por 

que não adianta também chegar no dia e improvisar alguma coisa. E muitas 

vezes a gente percebe aqui que as eletivas elas são improvisadas, no dia. E eu 

acho que isso não funciona. [...] Quando eu vi seu material eu já fi quei muito 

tranquila, porque ele me dava a base de tudo ali. Estava ali no seu projeto, 

aquilo que você ia trabalhar. [...] A sua organização do material fez com que 

a coisa funcionasse. Eu percebia as vezes que você chegava aqui “Isso não 

deu certo da gente fazer isso, mas vamos fazer isso!”, quer dizer, não era 

um improviso, porque você já tinha um cronograma, você já vinha com ele 

pensado, você não deixava para pensar aqui com o número de alunos que 

você tinha ou com a forma que a escola estava, você já vinha com ele pensado, 
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“amarrado”, seu trabalho já veio “amarradinho”. Entendeu? Então isso que 

acho que é importante. [...] Aquele cronograma que você me apresentou 

estava tudo ali prontinho, tanto que eu não precisava de você para fazer os 

meus planejamentos quinzenais. Eu vinha aqui, olhava a sua aula, e eu ia 

lá e fazia o planejamento quinzenal. Eu comentava com a Lana (professora 

Weslane): “Lana, meu planejamento é atrasado. Porque eu vou assistir a aula 

do Marcelo, ver o que ele está fazendo”, aí eu vinha aqui, e aí eu ia lá embaixo 

e fazia, relatava aquilo que você estava trabalhando.  [...] Então foi muito 

tranquilo esse trabalho, porque você me apresentou suporte para eu poder 

trabalhar com a eletiva. Tanto que agora eu estou montando um né, de fontes 

históricas, e falei com o José, “José convida o Marcelo pra ele vir dar… mostrar 

pro pessoal da escola como é que ele trabalhou”. Eu aprendi com a sua eletiva, 

eu não tinha trabalhado a eletiva, mas eu via as outras eletivas (GOMES, 2015).

 O planejamento é um termo comum no meio docente, já que o professor precisa 

preparar o planejamento pedagógico do semestre/ano, o planejamento de suas aulas, 

o planejamento dos conteúdos que serão ministrados, etc. Planejamento é o “ato ou 

efeito de planejar; serviço de preparação de uma tarefa; com o estabelecimento de 

métodos convenientes; planifi cação; determinação de um conjunto de procedimentos, 
de ações visando à realização de um projeto” de acordo com Houaiss (2009). Esse 

conceito aqui, customizado à realidade e ao cotidiano escolar, preocupado de que 

cumpra seu papel, deve partir de uma leitura da realidade social: “Todo planejamento 

educacional, para qualquer sociedade, tem que responder às marcas e os valores 

dessa sociedade. Só assim é que pode funcionar o processo educativo, ora como 

força estabilizadora, ora como fator de mudança” (FREIRE, 2001, p10).
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 O modelo de planejamento adotado no “Olhares Móveis” visou equalizar as 

premissas de pesquisa desta tese, gerar interesse dos estudantes pelos conteúdos e 

atividades propostas, ao mesmo tempo em que ser adequado à realidade da escola, 

procurando ser autêntico, de modo que o processo educativo se colocasse de modo 

organizado em relação ao contexto social da escola, como sugere Paulo Freire (2001).

 As disciplinas eletivas fazem parte do grupo de atividades que um professor de 

escola de tempo integral precisa assumir, assim como as disciplinas do Núcleo Comum e 

as atividades assessórias, as eletivas auxiliam o professor no cumprimento de sua carga-

horária docente.

[...] elas precisam sim que o professor trabalhe com a eletiva, porque senão 

ele não fecha a carga horária dele. Isso é real. Não tem como a gente negar, 

“professora Maria Alice você precisa pegar uma eletiva senão você não fecha a 

carga horária”, então todos nós estamos nesse mesmo barco. São muito poucos 

os professores aqui que não trabalham com eletivas. Só que quando você 

pega uma eletiva para trabalhar você tem que pensar que tem que mobilizar 

a escola, porque a partir do momento que você assume que vai trabalhar em 

uma escola de tempo integral, você já tem em mente isso aí, vai ter que ser um 

professor de eletiva, você vai ser um professor de estudo orientado, você vai 

dar a sua disciplina. [...] Então muitas vezes essas disciplinas, elas até auxiliam 

o professor. [...] E trabalhar com a disciplina eletiva é um desafi o, eu falo para 

você que é um desafi o. Acaba exigindo mais. [...] E a nossa carga horária aqui, 

nós temos o dia todo, se cada um seguisse realmente o seu horário... Nós 

temos horário para estudo, horário para correção, nós temos horário para fazer 

planejamento quinzenal, para você trabalhar em uma aula. Há tempo sufi ciente 

para você fazer esse trabalho. O pior é que, o problema é que a gente tá muito 



141

agregado naquele modelo antigo. E se nós não mudarmos, o aluno não vai 

mudar. Se a gente quer ver uma melhora do aluno, a gente vai ter que mudar. 

[...] É necessário que o professor corra atrás para fazer esse trabalho. Porque 

ele tem opção de fi car ou não em escola de período integral. (GOMES, 2015)

 Para além do cumprimento da carga-horária, a professora aponta outras 

questões que atravessam a realização das eletivas, como o cumprimento das 

atividades programadas e previstas no plano de trabalho, contudo, o envolvimento 

do docente com a proposta e a crença de que as eletivas podem ser um terreno 

favorável para a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, um espaço mais fl exível, 
diferentemente das disciplinas do Núcleo Comum, que seguem estrutura mais rígida 

e modulada pelas instâncias de gestão escolar, podem favorecer.

 Penso que é preciso perceber esse espaço, como um lugar de mais liberdade e 

autonomia do professor. E que o desejo de fazê-lo assim parte do docente, e que também 

o estudante é passível de ser contagiado com esse espírito de desafi o para o novo.

 Outro ponto a ser considerado é que nas eletivas, além da vontade de realização 

e do envolvimento do docente, há também o aspecto da exposição pessoal, já que, 

havendo regras mais abertas, o professor também perde parte do controle, como no 

dispositivo, havendo momentos em que o professor exercerá mais poder, em outro 

em que os alunos exercerão mais poder sobre o que está sendo feito, já que a estrutura 

da disciplina assim possibilita. Então, é preciso considerar que a insegurança docente 

para se lançar em uma metodologia menos “controlada” também é um fator que 

pode retrair. Contudo, entendo que os bons resultados mencionados pela professora 

Maria Alice podem sugerir e inspirar:
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Se o aluno souber aproveitar, eu dou exemplos aqui dos nossos alunos, alunos 

que as vezes a gente não dava nada por eles, via que ele estava perdido, aí 

de repente ele vem para a eletiva… meninos que a mãe já tinha vindo aqui, 

que é o exemplo de uma aluna, que a mãe já tinha vindo aqui falado: “ela não 

quer fi car na escola de tempo integral”, e aí quando surgiu sua eletiva eu falei: 

“vamos levar ela para a eletiva do Marcelo”. E hoje eu encontrei com ela, e ela 

falou: “Maria Alice eu vou continuar na escola”, falei: “você então renovou sua 

matrícula?” e ela falou: “renovei!. E a eletiva foi o marco para que eu mudasse 

de opinião”. E um outro aluno, que eu não sei se a coordenadora citou com 

você, que é o caso do João. É um aluno que assim, ele se envolveu muito nas 

atividades, e ele gostou muito! Quando eu entreguei para ele aquele certifi cado 

da UEG, ele falou: “gente, eu nunca imaginava que eu ia receber um diploma 

da universidade”. Se você ver o tanto que ele fi cou contente. (GOMES, 2015)

 O inspirador nem sempre habita o difícil e o complexo. Articular metodologias 

que façam sentido e que congreguem o grupo em prol de um objetivo comum pode 

colaborar para que haja mobilização e aumento do interesse dos estudantes em 

relação às disciplinas. O “Olhares Móveis” buscou criar pontos de contato entre os 

estudantes, a escola, o bairro e suas subjetividades. O conjunto de atividades propostas 

propiciou essa interação entre conceitos e as suas realidades de vida, culminando em 

entendimento e sentidos construídos colaborativamente.

 Desse modo, é preciso considerar que a educação deve se estender ao longo 

e em todos os espaços da vida. Para Paulo Freire (1991, p.42), uma escola pública 

realmente competente, que respeite a forma de ser e estar de seus alunos e alunas, seus 



padrões culturais de classe, seus valores, sua sabedoria, sua linguagem, deve promover 

uma reformulação curricular pensada para ser um espaço em que o estudante tenha 

condições de aprender e de criar, de arriscar-se, de perguntar, de crescer.

 No contexto das disciplinas eletivas do Colégio Pedro Gomes, a professora 

Weslane apresenta sua visão sobre a relação de envolvimento dos estudantes com as 

atividades propostas pelos professores:

Vou te falar que os meninos nas eletivas, eles tem um grande problema e isso 

eu vejo os alunos de um modo geral. Eles só participam das coisas que eles 

realmente gostam. E a gente tem uma difi culdade muito grande em relação 

a participação deles nas eletivas, eles só realmente participam bem quando 

tiver um atrativo para eles, como foi a sua. Fiquei impressionada como alunos 

muito custosos, um exemplo que foi o João Paulo, que participou ativamente 

da sua eletiva, e ele melhorou muito enquanto aluno, o empenho dele dentro 

de sala de aula foi da “água por vinho”. [...] Mas o que acontece? Quando eu 

falo que a eletiva vem utilizar uma metodologia diferenciada os professores 

não entendem. E eles querem continuar naquele padrão de aula como se fosse 

uma aula normal. Então a atual situação dos meninos na eletiva varia muito se 

a eletiva é realmente atrativa e se vai trazer benefício para eles. Então ainda 

estou com muita difi culdade e tem alguns professores que acham que a eletiva 

é atrativa para o professor, mas para o menino não é atrativo. E aí ele pega 

trinta alunos e cinco realmente quer fazer a eletiva. Então, quando eu falei que 

a sua eletiva ajudou muito e eu usei o seu exemplo, [...] eu estou cansada de 

falar para os professores que não é para deixar para produzir as coisas numa 

semana antes, para produzir ao longo das aulas da eletiva. [...] Por isso que eu 
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falei que a sua infl uenciou não só os alunos positivamente, como os professores 

em relação a metodologia que você utilizou. (FELICIANO, 2015)

 Penso ser natural haver maior envolvimento e engajamento em atividades que 

de alguma maneira nos tocam e nos conquistam. Não sendo a escola estanque à 

vida, é também natural que estudantes e professores sejam afetos àquilo que os 

conquista. Analisando a fala da professora me questionei: o problema de fato emana 

dos estudantes que não se interessam por modos repetitivos de ensinar? Poderia 

haver novas formas de propor e de dinamizar as atividades propostas pelas disciplinas 

eletivas? O que seria uma metodologia atrativa para adolescentes e jovens? 

 Observando o pensamento de Paulo Freire (2010, p.21-41): “não existe docência 

sem discência”. Conseguir dosar a relação teoria e prática, criando possibilidades para 

que o estudante possa construir conhecimentos ao invés de simplesmente transferi-

los, ao mesmo tempo em que o professor, ao reconhecer que ao ensinar também 

está aprendendo, são práticas indicadas pelo autor para que não haja um ensino do 

tipo “bancário”, onde apenas se injeta conhecimentos e informações nos alunos.

 Saber despertar no aluno a curiosidade, a busca do conhecimento e a 

necessidade de aprender de forma crítica implica também que o professor faça uma 

refl exão sobre a sua prática educativa. Quando Freire afi rma que não há docência 
sem discência, está chamando a atenção para que, quem ensina “aprende ao ensinar” 

e quem aprende “ensina ao aprender”, não sendo possível desconsiderar que, nessa 

perspectiva, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção, a sua construção.
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 Sendo assim, o ensino não depende exclusivamente do professor, assim como 

aprendizagem não é algo apenas de aluno. Ensinar e aprender se explicam e se 

complementam; os participantes são sujeitos e não objetos um do outro.

 Esse relato também me leva a refl etir sobre como a escola está se tornando 
incompatível com os corpos e as subjetividades de seus estudantes, assim como 

aponta a historiografi a pesquisada por Sibilia (2012), como se fosse um objeto 
antiquado, uma tecnologia de época. Justamente por não acompanhar os avanços da 

sociedade contemporânea, desencadeando uma concorrência desleal, já que parte 

dos professores se comporta de forma tradicional, se valendo de instrumentos e 

métodos tradicionais e, por outro lado, o mundo globalizado oferece tudo o que há 

de mais atualizado em relação às tecnologias digitais, aspecto que evidencia o quanto 

a escola, segundo a autora, tem se tornado obsoleta. Desse modo, a escola passa por 

uma divergência de época, tendo como consequência um desajuste entre alunos e 

colégios da contemporaneidade” (SIBÍLIA, 2012, p.14).

 Como estrangeiro naquela comunidade escolar, sempre me preocupou bastante 

a forma como os estudantes iriam recepcionar minha abordagem, como eles iriam 

integrar as atividades, para que elas, de fato, fi zessem sentido. Sobretudo, sentido 
para eles. Nessa condição de mediador, não era incomum ser rondado por situações 

que me deixavam com ares de insegurança. Era bem comum, ao longo das atividades, 

notar alunos dormindo sobre a carteira, outro com fone de ouvido, outro operando o 

aparelho de telefone celular de forma desconectada às atividades propostas, etc. Em 

algumas situações também os achava dispersos, certamente por não estar habituado 

com o ritmo e faixa etária da turma.
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 Quando a professora Maria Alice foi questionada sobre essas inquietações, ela 

apresentou a seguinte leitura:

Na verdade eles não estavam habituados com o ritmo da eletiva que foi dada. 

Porque a eletiva, ela funciona de maneira errada na escola. É o professor 

querendo reproduzir praticamente aquele mesmo modelo de aula que ele dá 

em sala de aula. E aí os meninos não aprendem. Não prende a atenção dos 

meninos e os meninos muitas vezes não querem fi car na sala. Aí essa eletiva era 

diferente. Os meninos tinham que produzir. Na verdade, você trouxe um novo 

modelo de trabalhar a eletiva aqui para nós. Eu já conversei com o professor 

José (diretor da escola) e falei para ele: “foi um modelo diferente, a forma como 

o Marcelo trabalhou com os meninos”. E você viu os resultados. Porque teve 

resultados. Porque o pior é você chegar numa eletiva no fi nal do semestre e não 

ter resultado nenhum. E essa foi uma das eletivas que nós tivemos resultado. 

Então, a eletiva na escola hoje, eu acredito, que ela é falha, não funciona. É preciso 

que nós professores que trabalhamos com as eletivas, que a gente mude. Não 

adianta eu dizer: “ah a eletiva não funciona porque não tem nota”, realmente 

ela não tem nota, mas eu tenho que cativar o menino na eletiva, porque o 

menino tem que aprender na eletiva que estamos aqui para formar jovens 

autônomos, solidários, competentes. Então o menino tem que vir na eletiva 

gostando daquilo que ele está fazendo. Aí o professor apresenta uma coisa, 

na hora ele quer seguir aquela mesmice de sala de aula, aí eles não querem. 

[...] com relação a sua eletiva ela trouxe uma nova metodologia, embora as 

vezes você fi cava preocupado porque os alunos estavam com foninho, porque 

estavam dormindo, mas se você dissesse qualquer coisa que não agradasse, ele 
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iria tirar o foninho e te falar alguma coisa, com certeza. (GOMES, 2015)

 Diante das colocações das professoras, pode-se entender um pouco mais 

sobre a realidade da comunidade escolar do Colégio Pedro Gomes, assim também, 

compreender melhor o cenário em que o “Olhares Móveis” se desenvolveu.

 Nessa consonância contextual, apresento algumas falas colhidas durante uma 

entrevista coletiva realizada com os alunos e alunas que participaram da disciplina eletiva 

ao fi m do semestre acerca do que os motivaram a participar e ingressar nessa disciplina:

Eu escolhi mais pela proposta da eletiva, tipo assim, as outras eletivas que criam 

são sempre iguais, tudo a mesma coisa. O Marcelo com essa proposta diferente, 

propondo uma atividade diferente pra gente. (Felipe, ENTREVISTA COLETIVA, 2015.)

Pra mim foi um foco. Porque assim, assim veio o conceito de ampliar a fonte 

de conhecimento, a minha percepção. [...] aí veio a eletiva, e eu acho que 

ajudou a concentrar em um ponto pra ver mais a frente, porque não é só uma 

imagem, são vários pontos de referência em conjunto que descrevem uma 

certa realidade. Isso é legal. (Laura, ENTREVISTA COLETIVA, 2015.)

Na verdade eu não tive expectativa já pré-estabelecida. Eu entrei aqui como 

uma aventura. Assim, a proposta dele é quase inovadora, aí então assim, fui 

por curiosidade, entrei e foi muito bom. [...] Enfi m, eu gostei porque como já 

diz “Olhares Móveis”, um olhar amplo, um olhar além do que a gente pode ver 

de frente, do lado, de cima, por trás, a gente vê as coisas por outra perspectiva. 

(Matheus, ENTREVISTA COLETIVA, 2015.)
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 Nas falas dos estudantes é perceptível como a proposta do “Olhares Móveis” 
lhes pareceu instigante e desafi adora. Sair de um lugar comum e propor uma ação 
educativa que dialogue com as experiências desses jovens e que se aproxime de sua 
linguagem, por meio de uma metodologia que, pretensamente, propunha diminuir as 
distâncias entre o professor e seus alunos, me pareceu acertada diante dessas falas.
Propor algo novo, pelo menos no que diz respeito ao universo daquela escola, que 
propunha a ampliação da percepção e da capacidade de se fazer leituras do mundo, 
pareceu à eles, uma proposta cheia de possibilidades, “uma aventura”.

 À partir dessas percepções dos estudantes, parto para as Foto-narrativas 

audiovisuais produzidas por eles. 

3.1 | Nossas histórias de celular

 Algo fundamental na execução dos dispositivos foi possibilitar aos estudantes 

o que Bergala (2008) chama de “gesto de criação”, em que a narrativa construída, 

a cada plano, assim como o pintor a cada pincelada, possibilita a expressão dos 

sentidos e das subjetividades de seu autor. A escolha do plano, por exemplo, pode 

revelar aspectos estéticos, de estilo, de uso da linguagem em que o autor pode grafar, 

de forma singular, sua marca. Assim, essa expressão estética gerada a partir das 

produções audiovisuais, nos ajuda a compreender esse “gesto”.

 Essa experimentação, essa possibilidade de feitura, de manuseio de elementos 

que conjugados podem construir sentidos e, sentidos diferentes, a partir do modo 

em que são articulados, apresenta possibilidades potentes para a produção desse 

gesto de criação.
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A arte, para permanecer arte, deve permanecer um fermento de anarquia, 

de escândalo, de desordem. A arte é por defi nição um elemento perturbador 

dentro da instituição. Ela não pode ser concebida pelo aluno sem a experiência 

do “fazer” e sem contato com o artista, o profi ssional, entendido como corpo 

“estranho” à escola, como elemento felizmente perturbador de seu sistema 

de valores, de comportamentos e de suas normas relacionais. (...) ela (a arte) 

deve ser, na escola, uma experiência de outra natureza que não a do curso 

localizado. (BERGALA, 2008, p.30)

 Pensando então, que os processos de produção artística em ambiente escolar 

precisam gerar essa cena de fermentação, anarquia e desordem, no já estabelecido e 

sedimentado na tradição escolar, o dispositivo Foto-narrativas Audiovisuais possibilitou 

aos estudantes experimentar os trânsitos entre o documental, no sentido de algo que 

de alguma maneira pode estar lastreado a algum tipo de realidade verídica, mas que 

também não está livre de uma boa dose de mise en scène e a fi cção, no sentido de 
fabulação, de uma narrativa que “o espectador receberá como verdade, provisória 

é claro, durante o presente da projeção, não mais do cinema, mas daquilo que o 

cinema produziu: um fi lme” (ALMEIDA, 2001, p.40).

 Desse modo, nesse gesto de criação, os estudantes foram provocados a 

escolher fotografi as jornalísticas do bairro de Campinas. Após a escolha das imagens, 
encontrar possíveis sentidos narrativos entre elas e, a partir disso, construírem 

fabulações fi ccionais. Para Almeida, o cinema é sempre fi cção, 

fi cção engendrada pela verdade da câmera, verdade das possibilidades 
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técnicas da reprodução do movimento das pessoas, das coisas, da natureza. 

Abertura e lentes, o olho de quem opera, o confl ito entre a vontade e as 

possibilidades do olho técnicos para a reprodução de imagens e sons que o 

espectador receberá. (2001, p.40)

 Seja uma fi cção, seja um documentário e/ou outras formas de registro de 
imagem, geralmente irão sugestionar o objeto fi lmado à performance, seja um 
personagem fi ccional ou documental. Nesse caso, como os personagens foram 
construídos a partir de imagens fotográfi cas, a mise en scène foi constituída a partir 
das narrativas criadas pelos estudantes.

 Não foi estabelecido nenhum critério de balizamento para a criação das 

narrativas. As imagens poderiam sofrer interferências gráfi cas, como o uso de 
desenhos e aplicação de textos sobre elas, bem como o recorte físico, possibilitando 

a criação de novos enquadramentos e ênfases, e também de sobreposições de partes 

e recortes de imagens distintas, uma sobre as outras. As personalidades históricas 

do bairro retratadas nas imagens também poderiam se tornar personagens sem 

nenhum lastro com os aspectos históricos das imagens.

 

 Essa metodologia possibilitou várias experimentações, tais como: a fabulação 

fi ccional a partir de fatos históricos, estabelecendo conexões imaginárias com esses 
fatos, o uso de recursos de bricolagem, como artifício para montagem das narrativas, 

a interferência direta nas imagens por meio de desenhos e o uso de histórias do 

bairro de Campinas para inspirar a construção de outras histórias.
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 O gesto de criação esteve presente em todas as etapas de produção. Os 

estudantes puderam experimentar a liberdade criativa, mas também o desafi o 
e responsabilidade nas escolhas que fi zeram, tanto nos possíveis caminhos que 
o desfecho da história poderia ter, quanto nas visualidades que poderiam ser 

apresentadas, tudo isso com o intuito de construir sentido narrativo e estético.

 As cinco Foto-narrativas audiovisuais que foram construídas se diferem entre si 

por vários motivos: gênero, abordagem, estilo de montagem e método de manuseio 

das fotografi as originais

 A seguir, a apresentação das seis histórias que serão comentadas à luz dos 

conceitos e autores estudados nesta pesquisa.
3.1.1 | Foto-narrativa Audiovisual “Palace Hotel”
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 As narrativas produzidas a partir de narrativas outras, ou seja, conteúdos visuais 
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preexistentes que estão em circulação no arcabouço cultural, e não de matéria prima 

bruta, têm possibilitado a reprogramação de sentidos nos discursos estéticos. No caso 

das Foto-narrativas Audiovisuais, fotografi as jornalísticas sobre o bairro de Campinas.

 Bourriaud interpreta que essas novas possibilidades de diálogo entre obras e a 

recriação de discursos “não é mais um ponto fi nal: é um momento na cadeia infi nita 
das contribuições” (2009, p.17), em que a obra se torna um ponto provisório capaz de 

estabelecer conexões e redes com o anterior e com o posterior. Nesse contexto, as 

imagens antigas de Campinas dão início a uma possibilidade de se contar uma nova 

história a partir de uma outra história já contada.

 

 Outro conceito associado ao uso de imagens pré-existentes é o de imagens de 
segunda geração encampado por Tadeu Chiarelli (2002, p.100-110). Para ele, essas 
imagens pré-existentes disponíveis em um suposto “banco de dados” são reutilizadas 
numa perspectiva de ressignifi cação, dialogando com a proposta de reprogramação 
narrativa de Bourriaud nos processos de pós-produção, já que também prevê 
rearticulações de sentido, a partir da apropriação de imagens de outros.

 Para Chiarelli, esse “banco de dados”, em que essas imagens estão disponíveis, 

considerando o contexto contemporâneo das imagens digitais, está acessível em 

plataformas diversas e os entrecruzamentos culturais ocorrem em nível mundial 

como um grande armazém de imagens. 

 

 Esse contexto propiciado pelo uso de imagens de segunda geração, em uma 

ótica criativa, promove o deslocamento de sentido dos signos visuais e sonoros 

em processos de ready-made. Esses conceitos aplicados a vídeos possibilitam uma 

experimentação visual e sonora capaz de produzirem novos sentidos e leituras a 

partir desses conteúdos preexistentes.
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 Para a produção da Foto-narrativa Audiovisual “Palace Hotel”, as fotografi as 
escolhidas pelo grupo referiam-se aos seguintes espaços do bairro de Campinas: 

Praça Joaquim Lúcio, Cartório Antônio do Prado, Av. 24 de Outubro e Palace Hotel.

 

 A história narra a saga romântica de Fernandinho, um jogador de futebol 

famoso e Ana Maria, uma moça de família, que após constituírem família e terem 

dois fi lhos, tiveram seu relacionamento interrompido pela chegada de Paulina, uma 
meretriz. Ana Maria segue a vida trabalhando e cuidando dos fi lhos. Após a fuga com 
 

 Paulina, Fernandinho descobre que, na verdade, Paulina era Paulino. A trama 

apresenta a infi delidade como confl ito central de uma história protagonizada por 
um jogador de futebol, uma moça de família e uma meretriz. O grupo problematiza 

o abandono do pai da família por estar cansado do relacionamento, a mãe, que, 

possivelmente por “ser de família”, não trabalhava fora e por esse motivo, se viu na 

situação de procurar emprego para garantir o seu sustento e de seus dois fi lhos. O 
ponto de virada se dá no último instante quando então é revelado um segredo ainda 

oculto, Paulina, a meretriz, era Paulino, dando um fi nal cômico, com ares de vingança, 
à dramática história de Fernandinho e Ana Maria.

 

 A trilha sonora dramática acompanha a locução por meio de uma voz over 14 

enfatizando os aspectos melodramáticos da história. A técnica de animação utilizada 

foi a de recorte dos personagens com colagem em palitos de madeira, para que 

pudesse ser manipulados sobre os cenários.

14  Esse tipo de indicação é usado quando, além de não vermos o personagem, não sabemos quem está falando. É 
mais comumente usado em narrações da chamada “voz de Deus”, que é um narrador onipresente e onisciente que acom-
panha toda a história, mas que não é um dos personagens ativos da trama.
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 Destacam-se questões como a de gênero, a mulher abandonada que se vê na 

situação de se tornar a mantenedora da família e de sexualidade, Paulina que era 

Paulino. Essas abordagens ressaltam o ponto de vista crítico do grupo sobre temas 

que são emergentes na atualidade, recriando um novo discurso a partir dessas 

imagens pré-existentes.

 
3.1.2 Foto-narrativa Audiovisual “Capitão Brasil”
  Na cultura digital, os conjuntos de práticas sociais, de comunicação e também 

das artes que se valem das combinações, colagens, recortes de informações e 

imagens re-mixam o que o mundo oferta como matéria prima na construção de novas 



156

narrativas. Para André Lemos (2005), a liberação do polo de emissão por meio das 
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diversas vozes que utilizam a rede como espaço de expressão e repercussão virótica 

de discursos, a conexão ilimitada possibilitada pela rede de mundial de computadores 

e as possibilidades de reconfi guração e recombinação de conteúdos, fazem da re-
mixagem uma das imponentes características da cultura digital contemporânea.

 Na escola, esse contexto torna a realidade do professor desafi adora. Esse 
papel de ser o mediador que não explica o que é a imagem ou o seu papel, ou o 

papel que quer exercer ou que deveria exercer, mas o que de criar as condições para 

que possam ser pensadas, problematizadas em um ambiente crítico e refl exivo. Na 
escola, e em outras praças os efeitos e resultados de uma imagem, por mais que 

sejam endereçados e dimensionados, difi cilmente são conhecidos previamente.
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 No campo do cinema e do audiovisual, essa sensibilidade e capacidade de 

perspicácia do professor são ainda mais importantes, já que possui em seu cerne a 

manipulação de imagens e também de sons para a construção de sentido narrativo.

Durante  a execução do projeto “Inventar com a diferença”, Migliorin relata que “a 

experiência dos estudantes com o cinema se faz na própria ação de observar, discutir, 

montar e reproduzir imagens e não porque aquelas imagens serão lidas de uma 

maneira particular ou porque levarão os estudantes para outro lugar” (2015, p.88).

 

 Ou seja, o processo refl exivo se dá por meio do fazer, de modo que a experiência 
coletiva de professores e estudantes seja crucial na construção de conhecimento por 

meio desse tipo de metodologia. E é nesse espaço propiciado pela coletividade, de 

modo colaborativo, que as discussões irão mediar as escolhas estéticas e narrativas 

da produção audiovisual.

 

 O processo de concepção de Capitão Brasil foi bastante confl ituoso. Este grupo 
foi o que mais demorou na elaboração da proposta da narrativa. Parte do grupo 

tendia a construir uma história que tratasse sobre a 2ª Guerra Mundial e a outra parte 

preferia contar uma história sobre super-heróis. 

Após muitas discussões e negociações, o grupo acabou por encontrar uma solução 

criativa bem interessante ao misturar fatos históricos e fi ccionais em uma mesma 
narrativa.

 

 As fotografi as escolhidas pelo grupo referiam-se aos seguintes espaços do 
bairro de Campinas: Campo do Atlético Futebol Clube, Praça Joaquim Lúcio e Lago 

das Rosas.
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 Capitão Brasil, o herói, Hitler, o vilão e Geraldo Santana, um vilão disfarçado 

de bom moço, são os personagens da história. Uma mensagem secreta de alerta, 

disfarçada de carta, enviada por Geraldo para Hitler, desperta ainda mais sua ira 

contra os judeus. Com seu uniforme adornado com a bandeira brasileira, entra em 

cena Capitão Brasil, que salva os judeus das maldades de Hitler. Com uma locução 

caricata, a mensagem secreta de Geraldo é revelada, transparecendo também que é 

um aliado de Hitler na guerra.

 As técnicas empregadas para a montagem das imagens foram a de recorte, 

colagem e sobreposição, com aplicação de desenho sobre as fotografi as. A narrativa 
não possui trilha, somente alguns ruídos incidentais para reforçar os aspectos 

dramáticos da trama. A mensagem de Geraldo para Hitler foi produzida com locução 

caricata, buscando ampliar o distanciamento com a locução da voz over feitos pelo 

mesmo locutor. A música escolhida para os créditos foi “Os Trapalhões Super-Heróis” 

do grupo de humor infantil “Os Trapalhões”, que durante as décadas de 1980 e 1990 

obteve bastante sucesso no Brasil, o que acaba por reforçar o caráter bem humorado 

e lúdico de “Capitão Brasil”.

3.1.3 Foto-narrativa Audiovisual “A morte de Alice”
15 

15  Texto inserido sobre a imagem.
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 O encontro do cinema com as crianças, adolescentes e jovens no contexto 

escolar, traz embutida, uma tensão, ou apresenta um paradoxo que legitima sua força. 

Por um lado, a escola se apresenta como o lugar tradicional do ensino, da regra e da 

transmissão padronizada da cultura, o que difi culta encarar o cinema como arte. Por 
outro, contudo, a escola aparece como lugar privilegiado de acesso coletivo ao cinema 

que foge, minimamente, do consumo hegemônico (FRESQUET, 2013, p.44).
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 No entendimento de Bergala (2008), a força e a novidade da hipótese-cinema 

identifi cam que toda forma de fechamento da lógica disciplinar reduz o alcance 
simbólico da arte e a sua potência de revelação. É necessário criar as condições 

para que seja possível ensinar sem formatar, sem simplifi car, nem reduzir a tensão 
que “fazer arte” produz na escola. Nas suas palavras: “para que uma arte possa 

ser considerada como tal deve seguir sendo um gérmen de anarquia, escândalo e 

desordem” (p.29). 

  Essa conjunção de potências que habita a escola, o lugar do tradicional e o lugar 

do acesso coletivo ao cinema, que, por natureza, cria tensões. Já que esse espírito de 

anarquia desordem que habita o fazer artístico desarticula as regras pré-estabelecidas 

e fi xadas da educação tradicional, concebida como o locus de transmissão de 

determinados saberes considerados essenciais para a formação dos indivíduos.

 Propor a subversão de imagens para a construção de novas narrativas que não se 

vinculem factualmente às suas referências originais, mas que bebem de suas referências 

históricas e das ambiências de sua localidade, possibilitou a criação de “A morte de Alice”.

 As fotografi as escolhidas pelo grupo referiam-se aos seguintes espaços bairro de 
Campinas: Praça Joaquim Lúcio, Igreja Matriz, Av. 24 de Outubro e Avenida Anhanguera.

 

 O ano de 1913 marca a morte da jovem Alice. Na fuga de seu namorado e de seu 

cunhado, Alice acaba sendo atropelada. A história é confusa e apresenta desconexões de 

continuidade no roteiro. Entretanto, é o único fi lme que não utiliza voz over e/ou locução 
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off  16. A história é contada por meio de pequenos cartazetes que são desenrolados junto 

com recortes de fotografi as ao longo do fi lme, como se fossem cartelas.

 A música é dramática e acompanha a narrativa. Efeitos sonoros, como o de 

ambulância para indicar o momento do atropelamento de Alice e o de toques de sino 

para a cena do velório dão um tom sombrio ao fi lme.

 Embora não explore as motivações da fuga de Alice do namorado e em seguida 

do cunhado, a circunstância de sua morte denota situações de violências anteriores. 

 O processo de construção das foto-narrativas audiovisuais objetivou valorizar 

o processo e não necessariamente o produto, pensando que é no processo que a 

formação, o desenvolvimento da percepção crítica e da sensibilidade são estimulados, 

mediados pela experiência do fazer.

 Para Bergala (2008. p.27), as várias possibilidades de adaptações metodológicas 

devem ser articuladas em função do público que será atendido, sejam crianças ou 

jovens, e não em detrimento do objeto, sob o risco da execução de um trabalho de 

baixa qualidade do ponto de vista pedagógico.

3.1.4 Foto-narrativa Audiovisual “Fiores: do bar para o mundo”
 
 As Foto-narrativas Audiovisuais, enquanto dispositivo, possibilitaram a 

experimentação criativa e o desvencilhamento das formas tradicionais de produção 

16 Esse tipo de locução é usado quando sabemos quem é o personagem que fala, mas ele não aparece na cena. 
Pode ser uma narração ou uma cena cujo personagem está do lado de fora de um ambiente e ouvimos somente a sua voz.
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de narrativas, como o textual por exemplo. Para Migliorin, os dispositivos auxiliam 

na propositura de atividades livres de uma tendenciosa “abstração pedagógica que 



164



165

pode ser resumida com essa frase: ‘é importante aprender isso porque lá na frente...’. 

Quantas vezes nos deparamos com professores, livros ou nós mesmos repetindo 

essa formulação para convencer fi lhos e alunos a aprender uma reação química, um 
problema de álgebra ou objeto indireto?” (2015, p.91).

 Desse modo, pensar o dispositivo como uma experiência, sem partir 

necessariamente da sistematização normatizada das produções cinematográfi cas, 
em que funções, métodos e técnicas são observadas ao extremo nos processos de 

realização, seria uma forma mais livre e profícua de gerar aproximações entre o 

cinema e a educação.

 Em sua experiência no projeto “Inventar com a diferença”, Migliorin afi rma que 
as opções adotadas, “no caso do cinema, retiravam o privilégio da escritura clássico-

narrativa como o modelo a ser seguido. Nos distanciávamos assim, de uma ideia 

bastante corrente que nos ensina que primeiro se aprende o clássico para depois 

subverter” (2015, p.115).

 Ou seja, a metodologia subvertia a prática tradicional de se ensinar cinema, de 

modo a propor, em primeira instância, a experimentação e a prática, para que a partir 

disso, os estudantes pudessem estabelecer suas conexões de sentido.

 A foto-narrativa audiovisual “Fiores: do bar para o mundo” propõe a fantasiosa 

história de surgimento e ascensão do Fiores Futebol Clube. As fotografi as escolhidas 
pelo grupo referiam-se aos seguintes espaços do bairro de Campinas: Praça Joaquim 

Lúcio, Campo do Atlético Futebol Clube, Cine Eldorado, Bar do Fiore.
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 Na história, nenhum personagem é claramente identifi cado, todos são 
indefi nidos, o rapaz, o jogador, o cineasta, etc., o que amplia o destaque para o time 
de futebol, que fi gura como personagem central da narrativa.
 

 O fi lme narra a trajetória de um time de futebol que foi criado por um grupo de 
amigos, frequentadores do Bar do Fiores, que sendo vitorioso em um partida contra 

um time local que era favorito e depois de um campeonato, alcançou uma espantosa 

ascensão ao cenário futebolístico internacional, tornando-se objeto de um fi lme de 
um cineasta francês.

 O grupo de realizadores usou do bom humor para contar a história do Fiores 

Futebol Clube, apresentando uma trajetória inusitada e bastante criativa.

 Além das imagens apresentadas, a narrativa é contada a partir de uma voz 

over, que é interrompida por uma locução esportiva de um gol. 

 Embora a história não tenha nenhuma relação de veracidade com o Atlético 

Futebol Clube, time tradicional do bairro de Campinas, o tema e o time são assuntos 

que povoam o imaginário dos moradores do bairro.

3.1.5 Foto-narrativa Audiovisual “O mistério da igreja oculta”
 Os aparatos digitais de produção de imagens e sons e suas possibilidades 

de realização de curtas-metragens de animação e fi cção, documentários, pequenas 
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fi lmagens com celulares ou câmeras digitas de fotografi a, pretendem aproximar, de 
um modo cada vez mais contundente, a experiência do cinema e a educação formal.
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 Como aponta Sibilia (2012), via de regra, as escolas encontram-se pouco 

preparadas para lidar com esses aparatos e com as repercussões geradas nos modos 

de agir e de existir dos alunos. Nas relações entre um antigo e um novo território na 

escola, Bergala alerta para os vícios construídos historicamente:

O medo da alteridade muitas vezes nos leva a anexar um território novo ao 

antigo à moda colonialista, não enxergando no novo senão aquilo que já se 

sabia ver no antigo. Ora, o cinema tem exatamente a vocação contrária: a 

de nos fazer compartilhar experiências que, sem ele, nos permaneceriam 

estranhas, nos dando acesso à alteridade. (2008,p.38)

 Já que nem sempre é conveniente ou confortável se incomodado pela novidade 

que altera as normalidades constituídas, uma vez que uma prática pedagógica que 

utilize o cinema como metodologia irá fomentar uma maior autonomia de quem 

aprende, substituindo a “explicação” pela “experiência”. Implicando a alteridade como 

questão principal que:

guarda relação com a leitura criativa dos fi lmes, com a passagem ao ato 

de produção. Pode existir uma pedagogia centrada na criação tanto para 

a recepção dos fi lmes, quanto para a prática do fazer cinema na escola. 

Idealmente, o cinema como arte pode levar o espectador a experimentar as 

emoções da própria criação. (FRESQUET, 2013 p.50)

 Nessa perspectiva conceitual, buscando o exercício de respeito à alteridade e 

no uso do cinema como estratégia para a construção e compartilhamento de novas 

experiências, a foto-narrativa audiovisual “Mistério da igreja oculta” foi produzida.

Katrina, casada com Romero e mãe de Juliana, desaparece. Romero as procura pela 
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cidade. Após alguns dias, começa a ter visões de sua esposa e fi lha. Ao ser direcionado 
a uma igreja incendiada, ouve a voz de sua esposa, que lhe pede para recolher os 

ossos de sua fi lha e enterrá-los para que a pequenina seja libertada.

 As fotografi as escolhidas pelo grupo referiam-se aos seguintes espaços do 
bairro de Campinas: Praça Joaquim Lúcio, Lago das Rosas, Av. 24 de Outubro e Igreja 

Matriz.

 A narrativa foi montada a partir de recortes e sobreposições das imagens 

fotográfi cas e se aproxima dos gêneros de suspense e terror. Os personagens foram 
recortados e sobrepostos aos cenários de modo que, a cada cena, fosse possível 

ocorrer os deslocamentos.

 

 A ritualística apresentada na história chama a atenção. O detalhamento quanto 

aos procedimentos, o recolhimento dos ossos de Juliana, o enterramento de seus 

restos mortais, indicia para o cuidado do grupo realizador quanto a essas minúcias 

narrativas.

3.1.6 Foto-narrativa Audiovisual “O limite do jogo”
 Há tempos, os aparelhos de telefone celular se tornaram mal quistos por 

boa parte dos professores, inclusive, no caso de Goiás, tiveram sua presença e uso 
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proibido for força de lei estadual.
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 A atualização dos professores no que se refere à manipulação das tecnologias 

digitais como suporte pedagógico e a naturalização do seu uso em sala de aula, ainda 

é uma questão não pacifi cada.
 

 Professores, que a muito custo acompanham as novidades do mercado 

no tocante aos recursos disponibilizados a cada passo, às ferramentas para 

produção de imagens e narrativas, e aos comportamentos modifi cados a 

partir delas, intimidam-se com a vertigem do cenário que se coloca à sua 

frente, e recuam, preferindo operar com as estratégias em relação às quais se 

sintam seguros. Sentir-se seguro, contudo, não garante que os processos de 

ensinar e aprender defl agrados sejam signifi cativos, e estabeleçam relações 

de comunicação com os estudantes de modo mais profícuo. (MARTINS A. F., 

2016, p.54)

 Na perspectiva de Martins, novas relações colaborativas de aprendizagem escolar 

podem ser desenvolvidas à revelia das estruturas curriculares, mas também como exercício 

de inclusão dessa prática no âmbito formal dos currículos, envolvendo professores e 

estudantes nas diversas etapas, seja de planejamento, execução e/ou avaliação.

 Na foto-narrativa “O limite do jogo”, o uso do aparelho de telefone celular 

foi aplicado em todas as etapas de produção, desde a digitalização das imagens 

impressas, até sua fi nalização com a edição de imagens e sons.

 Em um tom quase jornalístico, os fatos que indiciam a presença de um serial 

killer no bairro de Campinas vão sendo apresentados. A vitória em um campeonato 

de futebol é o pontapé inicial para a descoberta de uma série de mortes.
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 As fotografi as escolhidas pelo grupo referiam-se aos seguintes espaços do 
bairro de Campinas: Praça Joaquim Lúcio, Av. 24 de Outubro, Camelódromo de 

Campinas e Igreja Matriz. 

 Com riqueza de detalhes na narração dos fatos, a história chama a atenção 

pela naturalidade em que as diversas mortes são contadas, de modo particular, a 

narração de um atropelamento de uma criança, que é tratado como fato corriqueiro 

e sem maior importância. As mortes e a violência chegam quase a ser tratadas como 

algo do cotidiano.

 As imagens não sofreram intervenção e o aplicativo WeVídeo foi utilizado na 

manipulação e edição das imagens. O aplicativo também opera online por aparelho 

de telefone celular.

3.2 Um site e muitas experiências para contar

 As práticas de consumo de conteúdos audiovisuais têm sofrido mutações com 

a ampliação do acesso às plataformas digitais, aos diversos aparatos e também a 

rede mundial de computadores. Parte dos consumidores de produtos audiovisuais 

faz desse consumo um ato solitário, diferentemente da sala do cinema, com suas 

dezenas de assentos ou da sala de TV, com a família. Não obstante, é importante 

ressaltar, que mesmo crescente, o acesso aos aparatos digitais e a internet não é 

universalizado, conforme já demonstrado nesta tese.
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 Embora solitária, essa experiência de consumo de conteúdos audiovisuais é 

compartilhada com um número cada vez mais ampliado de usuários localizados em 

diversas partes do planeta.

As diversas manifestações socioculturais contemporâneas mostram que o 

que está em jogo com o excesso e a circulação virótica de informação nada 

mais é do que a emergência de vozes e discursos, anteriormente reprimidos 

pela edição da informação pelos mass media. Aqui a máxima é “tem de tudo 

na internet”, “pode tudo na internet”. (LEMOS, 2005)

 Em consonância com a prática de consumo de conteúdos audiovisuais, mas 

também com o intuito de proporcionar uma experiência cartográfi ca para o usuário, 
foi desenvolvido um site para o “Olhares Móveis”, equipado com aplicativo de acesso 

aos conteúdos produzidos vinculados aos seus pontos geográfi cos.

 A ideia de proporcionar ao usuário uma experiência cartográfi ca mediada por 
um aparato digital não é nova. Outras iniciativas como o Wiknarua – uma rede social 

que compreende conexão entre redes a partir da utilização de dispositivos móveis, 

como celulares, com tecnologia de realidade aumentada e o projeto Salvem el 

Cabanyal – que possui uma plataforma digital em que, dentre outras aplicabilidades e 

motivações, oferece experiências estéticas aos seus usuários vinculadas às localidades 

do Cabanyal, bairro da cidade Valencia na Espanha.

 Desse modo, além de ter se tornado um repositório dos produtos gerados 

pelo “Olhares Móveis”, o site também atua como espaço de memória das nossas 

experiências e locus, em que outras pessoas podem experimentar a partir de uma 
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outra perspectiva, não de produção, mas de fruição, aquilo que vivenciamos e 

produzimos na escola sobre o bairro de Campinas.

 A proposta do site pretendeu fl ertar com o conceito de territórios informacionais, 
que são:

áreas de controle do fl uxo informacional digital em uma zona de intersecção 

entre o ciberespaço e o espaço urbano. O acesso e o controle informacional 

realizam-se a partir de dispositivos móveis e redes sem fi o. O território 

informacional não é o ciberespaço, mas o espaço movente, híbrido, formado 

pela relação entre o espaço eletrônico e o espaço físico. (LEMOS, 2007)

 Por exemplo, Lemos ilustra a aplicação desse conceito nas seguintes 

circunstâncias: um lugar de acesso sem fi o em um ambiente público, como um 
parque ou shopping, por redes wi-fi  é um território informacional, distinto do espaço 
físico parque/shopping e do espaço eletrônico internet. Ao acessar a internet por 

essa rede wi-fi , o usuário está em um território informacional imbricado no território 
físico (e político, cultural, imaginário, etc.) do parque/shopping, e no espaço das redes 

telemáticas. 

 Embora no site do “Olhares Móveis” não tenhamos a aplicação integral do 

conceito de territórios informacionais, uma vez que não há o aspecto do acesso 

imediato às redes no ambiente físico, a proposta se valeu dessa ideia para compor 

a estrutura conceitual do espaço digital do bairro de Campinas, que assim como no 

território informacional, propicia um imbricamento entre esses dois espaços, o físico 

e o digital, de modo a se tornar algo híbrido e movente.
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 Para além das relações entre os campos dos 

espaços físico e digital, também há que se considerar 

que os territórios informacionais estão “vinculados 

aos demais territórios, sejam eles culturais, políticos, 

subjetivos, corporais, geográfi cos” (LEMOS, 2007). Esse 
terceiro espaço, o simbólico, costura com delicadeza as 

subjetividades desses usuários, que mesmo operando 

de uma plataforma digital, podem experimentar 

sensações do espaço físico e construir leituras e 

signifi cados a partir de sua experiência.

 Esse espaço de memória digital foi organizado 

de modo que o usuário pudesse conhecer o trabalho 

realizado, suas premissas e metodologias, quem foram 

os atores que deram os primeiros sentidos a esse espaço 

na rede e quais foram as narrativas produzidas durante 

o processo de execução da disciplina eletiva no Colégio 

Pedro Gomes.

 O site do projeto foi construído a partir de quatro 

menus horizontais: Início, Quem somos, Nossas mapas 

e narrativas e Contato, conforme diagrama ao lado: 

Seguem algumas telas de cada um dos menus:
Figura 47: Print do site com 
destaque para o menu aplicado.
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Contato
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“Olhares 

Movéis”

Mapa de cada 

um

Metodologia
Mapa de todo 

mundo

Equipe

Participantes
Figura 46: Diagrama 
com o mapa do site
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Figura 50: Equipe – nome, foto e breve 
apresentação de cada membro da equipe

Figura 49: “Olhares Movéis” – 
texto descritivo do projeto
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Figura 51: Participantes – tela de acesso aos autorretratos 
audiovisuais e à autodescrição de cada um dos estudantes

Figura 52: Participantes – tela de acesso aos autorretratos 
audiovisuais e à autodescrição de cada um dos estudantes

Figura 53: Mapa de todo mundo – tela de acesso às narrativas 
visuais produzidas a partir do reconhecimento cartográfi co

Figura 54: Contato – informações institucionais sobre o 
projeto e os contatos da coordenação
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 A construção do mapa foi um trabalho muito expressivo e também muito 

simbólico para nosso grupo. Destruir os mapas individuais para a construção de um 

mapa comum ampliou o sentido de coletividade, tanto no projeto quanto na nossa 

relação pessoal.

 Um conjunto de subjetividades está expresso nesse mapa, afi nal de contas, ele 
foi produzido a partir dos mapas mentais desenhados por cada um dos estudantes 

baseado em suas vivências no Reconhecimento Cartográfi co, dispositivo executado 
durante o “Olhares Móveis”. A percepção de cada um acerca dos locais visitados, os 

elementos visuais destacados por eles em cada mapa individual, além dos aspectos 

da memória cartográfi ca e histórica do bairro que foram muito presentes durante 
essa atividade.

 A função prática do mapa no site também é muito importante, ele abriga todos 

os pontos que possuem algum tipo de narrativa, seja fotográfi ca ou audiovisual. Ao 
todo, são 20 pontos que, ao serem clicados, abrem um novo espaço particular em que 

as narrativas são visualizadas.

 Segundo a percepção da professora Weslane:

Os meninos gostaram muito, que eu ouvi o comentário foi daquele mapa que 

você fez, partindo dos desenhos dos meninos. O maior comentário foi isso, de 

que como que fi cou legal de desenho individual você montar o mapa e a relação 

das fotografi as, a partir das fotos, do desenho, montar o mapa. Eu acho que foi 

o que eu mais escutei de repercussão dos meninos, a fala deles. De escutar, 

nem deles falarem pra mim, de escutar assim nos grupos, foi essa questão dos 
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desenhos, daquele mapa que foi feito. A partir de desenhos individuais soltos. 

Aí eles acharam muito interessante. (FELICIANO, 2015)

 A construção manual dos mapas foi uma ideia relativamente simples, mas 

por possuir muita potência emocional e simbólica, acabou por se tornar um marco 

na nossa experiência conjunta de produção. O próprio mapa se constitui enquanto 

narrativa visual capaz de traduzir a percepção do grupo de estudantes acerca do 

bairro de Campinas, de modo particular dos pontos que visitamos.

Eu mesmo fi quei impressionada vou te falar, em relação ao trabalho quando 

eu cheguei lá, vi aquela montagem daquele cenário, e a gente sempre fala, e 

eu gosto muito de levantar bandeira histórica, eu sou defensora dessas coisas 

assim, então quando você falou que ia fazer o trabalho em relação a Campinas, 

eu tenho dez anos de Pedro Gomes, então eu já tenho uma história aqui no 

Pedro Gomes. Então eu percebi que os meninos começaram a valorizar essa 

parte mais histórica, que antes pra eles era um “saco” estudar e reviver... 

Na hora que você montou aquele mapa, e os meninos relembrando cada 

pedacinho, e um falando assim: “ah mais isso aconteceu assim... não é outro 

negócio”. [...]eu achei que os meninos deram uma ampliada. Realmente agora 

eu acho que eles vão valorizar um pouquinho mais a questão do patrimônio, 

de um modo geral. (FELICIANO, 2015)

 Em virtude da maior parte dos estudantes não serem moradores do bairro de 

Campinas, o dispositivo Reconhecimento Cartográfi co teve como objetivo primeiro 
propiciar esse contato pessoal deles com o bairro. , mas a ação cartográfi ca foi além das 
memórias afetivas e se transformou em um reconhecimento do espaço e da comunidade 
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escolar. A partir das fotos jornalísticas de Campinas que foram escolhidas por eles, os 

pontos que mais se repetiram foram os selecionados para compor o reconhecimento. 

Essa atividade teve uma importância do ponto de vista da experiência muito expressiva, 

uma vez que gerou nesse grupo de estudantes um relação diferenciada com o recorte 

da cidade onde está situada a escola, já que a maioria deles só percorria o trajeto entre o 

ponto de ônibus e a instituição.

 Durante a entrevista coletiva, o site foi apresentado para os estudantes. A 

seguir estão registradas algumas percepções acerca da sistematização e organização 

das narrativas no site:

Foi tudo bem legal. Foi legal ir lá postar nesse… usar a criatividade, usar as 

fotos, montar do jeito que você queria. (Laura, ENTREVISTA COLETIVA, 2015)

Parte, é… da nossa perspectiva, fazer um site né, criar um lugar para nós 

podermos vincular as nossas imagens, os vídeos, entre outros… então o 

site me gera mais ou menos todas as expectativas… mais ou menos. (Felipe, 

ENTREVISTA COLETIVA, 2015)

Ficou legal, é… a criatividade de cada um, o site fi cou bem interessante com a 

descrição de cada aluno e o desenvolvimento de cada um pessoal e… foi um 

trabalho bem legal. (Amanda, ENTREVISTA COLETIVA, 2015)

Ficou tudo massa! Ficou tudo legal. O resultado fi nal foi além de se esperar. 

(Matheus, ENTREVISTA COLETIVA, 2015)

Foi surpreendente. (João Paulo, ENTREVISTA COLETIVA, 2015)



183

Foi surpreendente. (Laura, ENTREVISTA COLETIVA, 2015)

 O grupo de estudantes se manifestou de forma positiva quanto a sistematização 

do site. A maior parte deles não tinha ideia de como as narrativas fi cariam dispostas 
na plataforma digital, embora esse tenha sido tema de discussões com o grupo. Em 

boa medida, essa confusão sobre a clareza da disposição fi nal do site se deu por 
conta do uso tanto de materiais impressos quanto de aparatos digitais durante as 

atividades, mesclando as manualidades às práticas de produção de imagens técnicas.

 

3.3 | João Paulo, uma narrativa surpresa

 João Paulo chegou como aluno não recomendado para a disciplina eletiva. 

Quase como uma carta que já não fazia parte daquele baralho escolar. Contudo, após 

sua participação no “Olhares Móveis”, um conjunto de fatos transformadores, tanto 

no estudante quanto no grupo de professores foibastante signifi cativo e inesperado.
Escolhi destacar esse caso de modo particular por ter me tocado profundamente. 

Ter me feito refl etir sobre: o que de fato nos move na educação? O que de fato deve 
contar para um professor em sua carreira docente? Do alto das nossas titulações e de 

nossas cátedras, por vezes perdemos a clareza do que de fato a carreira docente nos 

exige enquanto mediadores, não só de carreiras, mas também de novas perspectivas 

de vida, novos horizontes.

 A possibilidade de contribuir com a transformação das vidas de pessoas está 

muito próxima do professor, às vezes ocorrendo de modo consciente, em outras 

tantas sem a intenção direta. O relato que segue é da professora Maria Alice, minha 
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tutora no Colégio Pedro Gomes, e embora seja longa, é bastante signifi cativa para se 
entender a trajetória desse aluno, tanto na escola como no “Olhares Móveis”:

 O outro exemplo é o João, que é um aluno que foi muito problemático 

pra nós e que nós queríamos, já que ele é de maior, já pedir pra ele, mostrar 

pra ele que, o modelo de escola de período integral não é pra ele, e que a 

gente estava enganado. Porque depois da sua eletiva também, que teve uma 

contribuição muito grande pro João, ele fi cou mais responsável, tanto que 

ele vinha pra disciplina que nem é obrigatória – “E se empenhou bastante 

né, participava.”(Marcelo) – É, ele vinha, participava das aulas, e aí eu dizia na 

sala dos professores, eu falava: “gente vocês precisam de ver que gracinha o 

João na sala de eletiva”. E aí ele fi cava todo satisfeito! O dia que eu entreguei 

aquele diploma pra ele, ele fi cou assim, se achou o máximo. Ele virou pra 

mim e falou: “Maria Alice, nunca imaginava que eu ia pegar um certifi cado da 

UEG, um certifi cado da Universidade”. Ele fi cou assim… sabe, sorridente. Aí ele 

chegou pra mim e falou assim baixinho: “Será que a escola ainda me aceita 

o ano que vem?”. Então quer dizer, eu acho de que isso é uma contribuição 

que a eletiva fez pra ele. Porque o João já é um aluno acima de dezoito anos 

né, que poderia estar pensando as vezes em sair, procurar outra coisa, uma 

escola em outro horário, um trabalho, e de repente ele quer fi car conosco. 

Ele sentiu a contribuição que a escola... a diferença que a escola fez na vida 

dele. Era um aluno que até o meio do ano era muito problemático pra nós. 

Daí, desde os problemas familiares, se envolve em muitas coisas erradas na 

rua, e que de repente a gente tá conseguindo trazer ele de volta pra esse 

círculo. Aí ele... acho que ele se vê na escola a família dele, sabe. Ele chega, ele 

te abraça, e ele fala “eu quero continuar na escola”, e ele mudou muito. Você 
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viu a mudança do João.  Nós tivemos uma reunião (do Conselho de Classe da 

escola), nós vamos incentivar o João a fi car, ele vai fi car na escola, ele que era 

um aluno já cotado pra sair, e nós vamos dar todas as chances pra ele ser 

aprovado, porque uma reprovação pra ele seria um jeito de desfazer todo o 

nosso trabalho. Então a gente percebeu que ele cresceu desses tempo pra cá. 

E a sua eletiva contribuiu para isso. (GOMES, 2015)

 Retomo aqui o conceito de Paulo Freire (2010), de que não há docência sem 

discência. Esses entrefl uxos propiciados pelas trocas de experiências e vivências 
entre professores e alunos geram aprendizados e transformações dos dois lados. 

Estar disponível para experimentar esse tipo de situação promove a incorporação da 

teoria à vida e a faz se regozijar de sentidos.

 Ainda sobre a descrença que pairava sobre o estudante, a professora 

complementa:

Todo mundo fi cou encabulado com a mudança que o João teve por conta 

da eletiva, que ninguém achava que ele ia pra frente, nem eu achava. Você 

lembra que quando você... tava o nome dele na minha lista e aí eu te falei, 

“Marcelo, esse aqui a gente não precisa nem colocar na lista, porque eu acho 

que ele não vai fi car na escola. Vai fi car na escola só mais esse bimestre e 

depois ele vai sair”, você tá lembrado? - Lembro, lembro (Marcelo) – e aí o João 

permaneceu e aí... e deu assim esse choque pra nós né. Pra mim foi... essa 

mudança dele foi... dizia pra nós “ôu, as pessoas podem mudar. Você pode 

contribuir pelo menos um pouquinho pra essa mudança”. E a gente contribuiu 

um pouquinho pra pelo menos ele terminar esse segundo grau. Sabe eu acho 

que a sua disciplina foi muito boa pro João. (GOMES, 2015)
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 Um aluno rotulado, já convidado para se retirar da escola, que carregava a 

desesperança de seus professores, um estudante já classifi cado como peça não 
conforme ao modelo de escola integral, ser percebido pelo grupo de professores 

como alguém de valor, no qual se merecia investir esperança e energia, de fato foi 

uma narrativa surpresa, não prevista na metodologia e nos planos de aula. A comoção 

coletiva do corpo docente, narrado nesse trecho de entrevista, e também em outros 

vários em que as professoras enfatizam esse caso e que não foram recortados para 

esta tese, evidencia o impacto que a mudança de comportamento de João Paulo 

ocasionou no grupo de professores da escola.

 

 Migliorin destaca o trabalho com imagens como um canal para mediar relações, 

propor novos caminhos de aprendizado e pensar que o desajuste que as artes causa 

nas estruturas enrijecidas das escolas são realmente canais de transformação:

Em nosso projeto de cinema nas escolas, uma das mais frequentes narrativas que 

recebemos, vinda, sobretudo, de professores, era sobre a forma como alunos 

que precisavam de uma atenção particular para trabalhos que demandavam 

escritas mais elaboradas – “o menino ruim em português” -, frequentemente se 

destacavam na execução dos trabalhos com imagens. Esse foi um dos motivos 

que nos levou a pensar a metodologia nos concentrando na experiência com a 

imagem. Não falamos em roteiro, por exemplo, justamente porque queríamos 

focar em uma relação com o mundo que não precisasse da mediação da palavra 

escrita em primeiro lugar. O que não excluía a escrita, obviamente, mas apenas 

não a deixava em primeiro plano. (MIGLIORIN, 2015, p.117)
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4. Tudo é travessia 
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 Todo sonho pressupõe travessia. Sair de um ponto para chegar a um outro, 

quase sempre novo e desconhecido. Para chegar até aqui, foi preciso percorrer um 

trajeto sinuoso que, por vezes, exigiu reconsiderar expectativas, rever métodos, 

superar as próprias convicções de força e capacidade, ter ouvidos para ouvir que era 

preciso para seguir adiante, se deixar ser surpreendido pelo acaso e pela irrefutável 

capacidade do ser humano em se reconstruir e se ressignifi car.

 Esta tese parte da experiência, da vivência de um professor-pesquisador-

extensionista com seus alunos em uma escola de ensino médio. Tudo nasceu desse 

lugar. O resto foi crescendo em volta. Conceitos e refl exões foram sendo agregados e 
ampliando as conexões possíveis entre o fazer e o pensar. Embora, a intensidade do 

fazer tenha sido impetuosa, como uma pequena morte, em que toda a energia vital 

concentrada chega ao ápice e, que, ao fi nal, parece tudo desintegrar.

 Então, desse lugar, a escola, tudo emergiu. Desde as preliminares preocupações 

quanto ao respeito à realidade local e seu modo de operação, suas premissas, 

interesses e necessidades, até a relaxante alegria ao contemplar as narrativas 

produzidas, as vidas alcançadas e os sentidos e sentimentos construídos.

 Desse lugar complexo, a escola, imersa em um contexto de transformação 

global a partir da mudança nos modos de ser e viver a partir do surgimento dos 

aparatos digitais de produção, edição e distribuição de imagens e sons e com acesso 

à internet, o “Olhares Móveis” foi se constituindo e se construindo.
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4.1 Na escola, quem está “conectado”?

 Essas mudanças ocasionadas pelo contexto digital e midiatizado afetaram as 

formas de nos relacionarmos conosco, com os outros e com o mundo. Será que temos 

nos tornado compatíveis com esses formatos, no modo de lidar com eles no plano 

sociocultural e político, como nos sugere Sibília (2012b)? Sobretudo por conta da 

multiplicação de telas digitais, da tendência contemporânea de que as subjetividades 

do sujeito devem ser projetadas para fora e, para isso, a construção de narrativas e o 

uso das redes digitais são cada vez mais necessárias, de modo que essas subjetividades 

sejam compatíveis com a contemporaneidade.

 

 Nessa lógica de redes, a instituição escolar e seus muros fi cam cada vez mais 
ameaçados, já que elas conectam os indivíduos ao mundo. Mesmo proibidas por lei, 

como é o caso de Goiás, o uso dos aparatos móveis e de suas redes se apresenta 

como uma possível ameaça para a estrutura da escola tradicional.

 A escola sustentou-se e insiste em continuar sustentando-se na ideia iluminista 

da “cultura letrada”, mas a sociedade contemporânea, informacional, espetacular 

e hiperconectada por redes interativas está seduzida e fascinada pela “cultura da 

imagem e dos meios de comunicação audiovisuais”. (SIBILA, 2012b)

 O “Olhares Móveis” intentou problematizar o uso dos aparatos móveis de 

produção de imagens e sons no âmbito escolar e do uso do audiovisual no processo de 

construção de narrativas. Questionando se as experiências de produção de narrativas, 

a partir das atividades propostas pelo projeto seriam capazes de gerar processos 
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coletivos de construção de aprendizagem. De que modo, e se haveria ambiência para 

o desenvolvimento de um olhar crítico.

 Para Martins, “as instituições escolares, sobretudo na educação básica, ainda 

estão longe de reconhecer, ou de se apropriar do potencial pedagógico desses 

aparatos, suas narrativas imagéticas, audiovisuais, seus jogos, redes e fl uxos” (2016, 
p.47). Para a autora, as escolas ainda alimentam uma espécie de embate de suas 

estratégias de ensino contra o uso disseminado desses aparatos por seus estudantes.

Embora os resultados da disciplina eletiva tenham sido avaliados como positivos pelas 

duas professoras entrevistadas, o uso do aparelho de telefone celular e de outros 

aparatos digitais parece ser terreno pantanoso para boa parte dos professores que 

atuam na escola:

E essa questão do uso do celular, Marcelo, eu acho que é um negócio que 

a gente precisava um pouquinho mais de saber, porque, muitas as vezes a 

gente fala só para o aluno assim oh, “Ah guarda o celular”, “guarda o celular”, 

isola ele da sala de aula, mas eu vou te falar que a maioria dos professores 

não sabem que utilidade que eu posso dar no celular na minha aula. [...] Não 

pode usar o celular na sala… Mas aí por exemplo, tem professor que toma, 

tem professor que não importa… Cada professor faz de um jeito! (GOMES, 

2015)

Eu por exemplo, não permito utilizar durante as aulas, até porque a maioria 

das aulas são práticas, eles estão na quadra e eu falo “guarda o celular e tudo 

mais”. Mas, como inserir esse celular nas aulas? Às vezes seria um bate papo 

legal de ter com os nossos professores já que você tem essa experiência. 
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Porque muitas vezes a gente fala assim: “Ah mas eu não sei nem fi lmar ou 

tirar foto”. Mas será que é só isso, será que na minha área dá certo? Será que 

na matemática pode funcionar? (FELICIANO, 2015)

 Além das difi culdades operacionais e metodológicas dos professores para 
incorporarem o uso do aparelho de telefone celular em suas práticas docentes, a 

falta de suporte tecnológico que ofereça um serviço de internet compatível com as 

necessidades pedagógicas também é um questão a ser vencida. “Por enquanto, o 

celular é um problema na sala de aula. Porque o celular é visto apenas pra eles ouvirem 

músicas e comunicar com o colega da outra sala. Mas isso por quê? Por quê que a 

gente não trabalha com celular na sala de aula? Por causa da internet.” (GOMES, 2015) 

 Embora os argumentos das professoras sejam plausíveis, ao contextualizarmos 

esses relatos aos fatos que modelam o comportamento humano no que tange ao uso 

das tecnologias digitais, é evidente que estes 

não confi guram recursos explorados amplamente pelos projetos educacionais 

formais. Esse fato resulta em processos e procedimentos na contramão da 

ampla disponibilização, aos estudantes, fora dos territórios escolares, de toda 

uma gama de aparatos tecnológicos e seus desafi os altamente sedutores, bem 

como as promessas de autonomia para a produção de imagens, de vídeos, 

o estabelecimento de meios de comunicação, redes de relacionamentos, 

compartilhamentos de experiências. (MARTINS A. F., 2016, p.47)

 Ao problematizar o uso dos aparatos móveis de produção de imagens e sons 

no âmbito escolar e se essa experiência coletiva era capaz de gerar aprendizagem, o 



195

“Olhares Móveis” gerou processos de refl exão não só nos estudantes participantes 
da disciplina, mas também nos professores da escola, não só no âmbito do uso das 

tecnologias digitais, como também nos processos de planejamento e estratégias de 

abordagem metodológicas das disciplinas do Núcleo Diversifi cado.

4.2 Quanto vale uma experiência?

Experiência. Se quisermos iniciar crianças no cinema. Não se deve partir do 

saber. Não se deve partir da cultura. Não se deve partir da história do fi lme. 

É muito importante partir, primeiramente, da experiência direta da travessia 

do fi lme. Isto é, na experiência, existe saber. O fato de uma criança ver o 

fi lme, sobre o qual, por exemplo, ela não sabe nada. Nós não a preparamos 

para ver esse fi lme. Então, ela entra no fi lme, atravessa o fi lme, e quando 

ela sai desse fi lme, ela tem uma inteligência do fi lme. Ela tem a maneira pela 

qual ela compreendeu o fi lme. A maneira pela qual ela foi tocada pelo fi lme. 

As imagens que ela reteve, por exemplo. Isto é, quando ela vê um fi lme de 

uma hora e meia, o que fi ca. Quais imagens a tocaram pessoalmente. Isto 

é, é sempre a partir daí que é preciso partir. Se quisermos iniciar jovens 

ou crianças no cinema, é preciso sempre partir das suas experiências. A 

experiência da travessia do fi lme. Não se deve partir de ideias. Não se deve 

partir de conceitos. Chegaremos às ideias e aos conceitos depois. Isto é, 

primeiramente, eles dizem. Cada um pode dizer, por exemplo, como ele viveu 

a travessia do fi lme. E a partir daí, podemos fazer pontes, analisar. E pouco 

a pouco, chegar às ideias. Mas não se deve nunca partir das ideias. É preciso 

sempre partir de suas experiências. (BERGALA, 2012)
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 Este pensamento de Alain Bergala traduz o sentido primeiro desta tese. Partir 

da experiência na escola para que todo o potencial pedagógico intrínseco no cinema 

possa ser ativado. Os conceitos, as referências, foram atravessando o processo e 

crescendo à medida que as experimentações foram se desenvolvendo. No processo 

de construção empírica do conhecimento, está sedimentada a hipótese de Bergala 

que implantou um programa de educação artística e cultural no sistema educacional 

francês no início dos anos 2000. 

 Retomando o conceito de “gesto de criação” de Bergala (2008), os aspectos 

individuais e coletivos estão colocados em jogo de uma forma única na prática de fazer 

cinema na escola, na medida em que diferenças individuais podem ser reorganizadas, 

embora o “fazer seja coletivo, a criação é sempre individual”. A seguir seguem relatos 

colhidos durante a entrevista coletiva de alguns estudantes que participaram do 

“Olhares Móveis”:

Por exemplo, fotografar e depois passar para o papel. A gente fotografando 

teve um ângulo de visão, aí no papel a gente passou para o papel, deu outra 

perspectiva, outra forma, outra visão, da cidade. Eu trabalhei em equipe 

também. Foi muito bom. (Matheus, ENTREVISTA COLETIVA, 2015.)

Igual por exemplo, uma das primeiras atividades é observar a imagem e em 

qual ponto o enquadramento, cada imagem me falava alguma coisa sobre o 

queria dizer sobre determinado ponto. E isso é bom porque a gente observa 

mais o cenário em que ele se encontra, o lugar. Observa que se você... pode 

estar acontecendo que a gente não observava antes. (Alexssander, ENTREVISTA 

COLETIVA, 2015.)
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Quando a gente olhava a imagem na rua, e só passava assim e não queria 

entender o que ela quer dizer pra gente. Entendeu? Com a eletiva a gente... 

todos que participaram da eletiva desenvolveu essa habilidade de saber e 

entender o que a imagem está nos querendo dizer. (Wellington, ENTREVISTA 

COLETIVA, 2015.)

 Os relatos dos estudantes apontam as mudanças de perspectiva no trato 

com as imagens. Adriana Fresquet ressalta que “fazer cinema na escola é uma 

experiência rica para reduzir assimetrias entre professores e estudantes, e entre eles 

próprios. A descoberta de novos interesses e capacidades pode contribuir para a 

uma reconfi guração da autoestima” (2013, p.61). Esses novos produtores e leitores 
de imagens passam a contar, conforme citaram, com novas lentes para ler o mundo e 

mais sensibilidade observativa. As atividades em equipe propiciaram a discussão e a 

compreensão de que o sentido das imagens é construído, passando a perceber suas 

subjetividades e intencionalidades. Penso que, a partir dessas falas, é possível concluir 

que houve algum tipo de deslocamento desses sujeitos em relação ao ponto inicial 

em que se encontravam no início de nossa travessia e esse deslocamento passou 

pelo desafi o individual e coletivo no fazer cinema.

 Desse modo, concluo que os objetivos propostos por esta tese de desenvolver 

processos coletivos de construção de aprendizagens e o desenvolvimento de um olhar 

crítico a partir de seu repertório imagético e do contexto social/visual foi alcançado, 

tendo em vista os relatos apresentados pelos estudantes.
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4.3 Em terras escolares quem tem um planejamento de aula é rei?

 Planejar atividades, pensar essas atividades de modo endereçado ao grupo de 

estudantes que se pretende atingir, elaborar ações que sejam atrativas, mas que, ao 

mesmo tempo atendam às premissas da disciplina, parecem ser princípios elementares 

da atividade docente. Contudo, considerando os insistentes relatos das professoras, 

entrevistas sobre a metodologia adotada pelo “Olhares Móveis” e a insistente prática 

de professores na contramão das orientações institucionais, me leva a retomar essa 

questão. Como contrapartida de minha presença naquela comunidade escolar, mas 

também atendendo meu desejo de que essa presença não fosse incólume, retomo o 

relato da professora Weslane:

a metodologia que você utilizou, eu vou disseminar ela com os professores, 

para que fi nalmente eles entendam o que é uma eletiva, que é de caráter 

prático que as vezes você tem que ter um plano B se aquilo lá não tá 

funcionando, você tem um cronograma que às vezes você tem que adaptar se 

não temos alunos o sufi ciente, que não é desculpa. (FELICIANO, 2015)

Sobre possíveis resultados a serem mensurados, a percepção de performance 

docente pode variar de acordo com o ponto de vista de quem olha., Ao questionar a 

professora Maria Alice sobre qual era a sua avaliação sobre os resultados atingidos 

pela disciplina eletiva e qual era a sua percepção na participação dos estudantes, ela 

considerou positiva, levando em consideração a realidade escolar.

Mas a gente trabalha, e esses pequenos resultados pra nós é muito valioso. 

Então quando você trabalha numa eletiva e você percebe que naquela eletiva 
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deram doze frutos, de vinte e dois deram doze, nossa, já é acima de cinquenta 

por cento. Daqueles doze, dois que nós íamos perder, já tá ali dentro da 

escola de novo, por causa dessa eletiva, entendeu, desse trabalho que pra 

ele foi gratifi cante, e mostrou uma outra cara na escola, então pra nós foi 

sensacional. [...] as vezes pra você é surpresa, é pouco as vezes, mas pra nós 

é muito. (GOMES, 2015)

 Como resultado inesperado desse experimento no Colégio Pedro Gomes, o 

bom desenvolvimento do aluno João Paulo foi um fato muito feliz, não só por sua 

superação pessoal, mas, sobretudo por ter rompido com o desalento coletivo que 

dominava o colégio de professores.

Eu achei que foi fantástico principalmente a mudança de comportamento 

do João Paulo, que era um aluno que nunca se interessou por nada além 

da quadra fi car brincando, alguma coisa que ele realmente teria que fazer o 

trabalho partindo dele, ele pra mim foi a melhor revolução que poderia ter 

acontecido, foi isso. E essa contribuição que eu vou utilizar, a sua metodologia 

pra ilustrar realmente os professores como trabalhar uma eletiva que pra 

mim foi fantástico. (FELICIANO, 2015)

 Durante a execução desta tese, desenvolvi um projeto de ensino com estudantes 

do curso de pedagogia no Campus Inhumas da Universidade Estadual de Goiás. Nossa 

questão problematizadora era: qual o lugar do professor no mundo? Esse relato me 

leva a pensar fortemente nesta questão: qual o meu lugar como professor nos lugares 

que ocupo? A experiência com o João Paulo me ajudou a entender melhor qual é esse 

lugar. É o lugar da inquietação, do ardor missionário na promoção do desenvolvimento 
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humano a partir das experiências que podemos proporcionar/mediar.

4.4 Se é tão bom, por que não experimentar? Filmar dá medo?

 Experimentar não exige só o domínio do aparelho e da técnica cinematográfi ca. 
Exige algo além, o desejo de se lançar ao desconhecido, ao campo coberto pelas brumas 

da inquietação e da incerteza, já que são intrínsecas à natureza da experimentação. 

Esse segundo certamente se sobrepõe ao primeiro.

 Após a entrevista com a professora Maria Alice, algumas situações que não 

foram dadas ao meu conhecimento foram reveladas. Havia, por parte dela, um grande 

receio quanto ao rendimento e comportamento dos estudantes que se inscreveram 

na disciplina eletiva “Olhares Móveis”. Ela relata, quase aterrorizada, sobre como 

tratou desse assunto com o diretor da escola.

Então, você conseguiu o Matheus fi car na sua eletiva! Você conseguiu um 

prodígio do Matheus fi car na sala. Pra ele fi car na sala de aula é muito difícil. 

Desenhou e fotografou, e ele foi lá me chamar para me mostrar as fotos dele: 

“Olha aqui essas fotos foram as melhores fotos que o Marcelo selecionou”. [...] 

Então assim, é um menino que é terrível na escola, de repente ele participou 

da eletiva, ele participava e vinha. [...] quando o José (diretor da escola) 

falou da sua eletiva eu falei: “José, eu posso selecionar? Porque senão esses 

meninos vão me passar vergonha com esse professor, José. Eu não conheço 

esse professor, você leva qualquer aluno lá, e eu vou passar vergonha.” Aí José 

falou assim: “Não, mas nós não podemos fazer isso, porque a eletiva é ele que 

escolhe”. Eu falei “gente do céu! É ele mesmo que escolhe. Mas eu não posso 
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nem fazer uma barganha, José?”, “Não, não pode!”. [...] Aí eu ainda barganhei 

alguns, falei “Karen”, eu convidei a Karen porque eu temia que ela saísse da 

escola. A Karen foi convidada, a Laura tava na disciplina do outro professor e 

eu convidei ela e ela passou pra cá, e o resto foi espontâneo. E aí tanto que 

eu via, Matheus Ramos, João Paulo, Alison na turma, Amanda, você lembra 

da Amanda né, Amanda na turma eu falava “Meu Deus do céu, essa menina 

vai me passar vergonha demais da conta, as meninas vão matar a aula do 

professor José”. Aí eu cheguei na sala do José, e falei “José, com essa lista aqui 

eu não vou com o Marcelo pra sala não! Esses meninos vão passar vergonha”. 

Aí o José “Não, você vai ver que eles... vai ter que ser com esses alunos”. “Ai 

Meu Deus, tira pelo menos o Alison?”. “Não”. Mas ele acabou entrosando na 

sala, você viu? (GOMES, 2015)

 Fica evidente como cada aluno vai construindo sua trajetória na escola e 

também a escola vai sedimentando seus rótulos: “o terrível”, “a ausente”, “o difícil”, 

“o problemático”, etc. O que mais me chama atenção nesse relato é como cada um 

desses alunos citados, mesmo cotados para não integrarem a turma, conseguiram 

superar suas limitações e suas adjetivações em prol de algo que lhes encantou a 

alma, o cinema. Por essa contínua vigilância da escola sobre seus alunos, para Bergala, 

“quando todas as condições de atenção e vigilância estão reunidas, a passagem ao 

ato de realização pode, efetivamente, permitir acesso dos alunos fracassados ou 

atrasados “se recuperar” graças a essa nova atividade, revelando a seus colegas e 

professores qualidades ocultas, modifi cando sua imagem diante dos outros e de si 
mesmos” (2008, p.204).

 Desse modo, a chegada de um outro estrangeiro, cujos “valores são diferentes 
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e que nada sabe, quando chega, das hierarquias e segregações já instaladas na sala 

de aula”, pode desempenhar um papel valioso, um papel simbólico, desvendando, 

segundo novos critérios, novas qualidades, novas potencialidades que até então 

eram “privadas de legitimação”. (BERGALA, 2008, p.204).

 O cinema possibilita uma experiência com a alteridade, com as diferentes 

formas de se ocupar a vida e o mundo, e que, ao mesmo tempo que entendemos 

essas diferenças, também somos transformados por elas.

4.5 Vamos jogar contra o aparelho?

 Boa parte das discussões desta tese permeou as questões relacionadas ao 

uso dos aparatos digitais de produção de imagens e sons, e como poderiam ser 

utilizados de maneira adequada em ambiente escolar, sob a perspectiva da produção 

de narrativas audiovisuais.

 

 É notório o pouco trato que boa parte dos professores têm com esses aparelhos 

e a pequena apropriação que as instituições escolares faz do potencial pedagógico 

desses recursos. Muitos professores e escolas travam verdadeiros embates cotidianos 

contra a presença desses equipamentos nas salas de aula. De maneira explícita, ou 

na clandestinidade, os aparelhos de telefone celular já se incorporaram de forma 

ciborguiana ao cotidiano e nas formas dos corpos ocuparem o mundo.

 Martins propõe um pacto entre estudante e professores no que se refere à 

manipulação desses aparatos:
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Se, de um lado, os estudantes apresentam-se mais familiarizados com os 

aparatos tecnológicos e suas ferramentas, e de outro lado os professores têm 

maturidade para provocar questões diversas para serem desenvolvidas a partir 

de seus usos, um e outro podem tomar parte desse processo, contribuindo 

com o que saibam, aprendendo o que ainda não sabem, produzindo outras 

possibilidades de aprendizagem. (MARTINS, 2016, p.54)

 Embora a escola tenha se sustentado na ideia iluminista da “cultura letrada”, 

a sociedade contemporânea, informacional, espetacular e hiperconectada por 

redes interativas está seduzida e fascinada pela “cultura da imagem e dos meios de 

comunicação audiovisuais” (SIBILIA, 2012b), altamente sedutora e envolvente. Desse 

modo, a proposta de Martins parece como uma trégua gentil entre modos diferentes 

e, a princípio, incompatíveis de existir e ocupar o mundo.

 Em vista disso, considerando a discussão de Flusser (2008) acerca do universo 

das imagens técnicas, mediadas por aparatos tecnológicos, que questiona a capacidade 

do usuário em exercer sua intenção, ou seja, sua dignidade humana nesse universo de 

produção de imagens, é possível vislumbrar possibilidades de ultrapassar a condição 

de funcionários do aparelho, para poder jogar contra o aparelho.

 Jogar contra o aparelho não signifi ca simplesmente saber operá-lo, já que, de 
fato, interferir em sua programação é coisa apenas para iniciados, mas sim, além 

de operar, pensar de forma refl exiva para além das potencialidades instaladas pela 
indústria e pela publicidade. Utilizando este aparelho para a produção de novas e 

possíveis narrativas ainda não programadas anteriormente. 
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 Os aparatos móveis de produção de imagens e sons, os dispositivos e as 

plataformas informacionais, existem como potências a serem exploradas nos 

ambientes educacionais, formais e não-formais. O cinema enquanto metodologia 

aplicada à educação, com sua vitalidade e capacidade de transformação, segue como 

caminho para a construção de experiências coletivas. 

 Já que cheguei até aqui, tenho que fi car. A travessia foi longa, mas novos pontos 
precisam ser marcados neste grande mapa que entrecruza tecnologias digitais, 

educação, cinema e vidas em construção. Esse não é um ponto fi nal, é um ponto 
seguido de uma vírgula.
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ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL - DOUTORADO 

 
 

Faculdade de Artes Visuais – Avenida Esperança, s/nº - Câmpus Samambaia (Câmpus II), Goiânia – Goiás 
 Telefone 62.3521-1159 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

O seu filho/filha está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “LEMBRANÇAS DA CAMPININHA: NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, IDENTIDADE E 
PERTENCIMENTO”. Meu nome é Marcelo Henrique da Costa, sou o pesquisador responsável e 
minha área de atuação é em Cinema e Audiovisual. Após receber os esclarecimentos e as 
informações a seguir, se você aceitar que seu filho/filha faça parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao 
pesquisador responsável.  

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma 
alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo 
pesquisador responsável, via e-mail (publicite.marcelocosta@gmail.com) e, inclusive, sob forma de 
ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 98125.9252. Ao persistirem as dúvidas 
sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  
 
1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
 
1.1 Título: Lembranças da Campininha: narrativas audiovisuais, identidade e pertencimento 
1.2 Justificativa: A partir das oficinas e posteriormente com a produção de imagens pelos 

participantes, pretende-se iniciar uma “alfabetização” visual, considerando não somente os 
elementos técnicos da linguagem audiovisual, mas, sobretudo, a construção de sentido por 
meio de imagens em movimento. Gerando o sentimento de pertencimento dos moradores de 
Campinas, de modo que eles possam se auto-retratar e construir suas próprias narrativas 
visuais com o intuito de revelar as múltiplas identidades e lembranças do povo campineiro. 

1.3 Objetivos: Geral - Reconhecer nas narrativas audiovisuais traços de identidade que explorem 
significados e interpretações dos adolescentes e jovens em relação ao seu pertencimento e 
diálogo subjetivo com o lugar onde moram. Específico - Estimular o desenvolvimento de um 
olhar crítico dos adolescentes e jovens que irão participar das atividades de campo a partir de 
seu repertório imagético e do contexto social/visual em que estão inseridas. 
 

1.4 Procedimentos utilizados da pesquisa envolvem a gravação de imagens e sons dos/as 
participantes e produzidas pelos/as participantes. (o/a participante deve rubricar dentro do 
parêntese): 
(   ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da 
pesquisa; 
(   ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da 
pesquisa. 

1.5 A participação na pesquisa poderá gerar algum tipo de desconforto e riscos psicossociais uma 
vez que utilizará imagens dos participantes e produzidas pelos participantes; 

1.6 Não será necessário nenhum tipo de dispêndio financeiro por parte dos participantes; 
1.7 Haverá a divulgação do nome do/a participante desde que não haja objeção. (o/a participante 

deve rubricar dentro do parêntese): 
(    ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da 
pesquisa; 
(    ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da 
pesquisa. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL - DOUTORADO 

 
 

Faculdade de Artes Visuais – Avenida Esperança, s/nº - Câmpus Samambaia (Câmpus II), Goiânia – Goiás 
 Telefone 62.3521-1159 

 

1.8 O\a participante tem a garantia expressa de liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

1.9 O\a participante tem a garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a 
responder questões que lhe causem constrangimento em entrevistas e questionários; 

1.10 O\a participante tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 
futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa; 

 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o RG/ 
CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
intitulado “...............................................................................................”. Informo ter mais de 18 
anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 
................................................................................... sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 
estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto 
de pesquisa acima descrito. 
 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 
 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 
 
 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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ANEXO IV - FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS
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ANEXO V - DIÁRIO DE CLASSE – DISCIPLINA ELETIVA “OLHARES MÓVEIS” 
– COLÉGIO PEDRO GOMES 
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ANEXO VI - PLANO DE ENSINO - DISCIPLINA OLHARES MÓVEIS

                                                                                                                                               

 

Assinatura do Professor (a) __________________________   Data: ______/______/_____                 Assinatura do Coord. de Área: _________________________Data_____/______/_____ 

Assinatura da  Coord. Pedagógico do (a) ___________________  Data: ______/______/_____      Assinatura do Tutor (a) Pedagógico (a) ____________________ Data: _____/_____/_____ 

Professor (a): MARIA ALICE S.GOMES / MARCELO HENRIQUE DA COSTA Código da U. E.:                                   52033597 Período: Plano: 

Disciplina: Eletiva Ensino Médio 

04/08/2015 a 

25/08/2015 

 

02 

Ano /Série: 1º, 2º e 3º Turmas:  1º, 2º e 3º 

Mês: AGOSTO Total de aulas: 8 

Nome: OLHARES MÓVEIS 

Conteúdos Programáticos Estratégias de Ensino 

Conteúdo: 
 

 Projeto de pesquisa de doutorado 

 O surgimento do cinema 

 Narrativas audiovisuais produzidas com celular 

 Produção de imagens e a relação com o Bairro de Campinas 

 Como podemos falar sobre nós mesmos por meio de imagens? A produção de uma 

autorretrato 

 

Referências principal: 
Filmes dos Irmãos Lumière (documentários) 

Filmes de Geórge Méliès (ficção) 

http://www.inventarcomadiferenca.org 

 

 
Encontro 01: Feira de apresentação das disciplinas eletivas.  

Encontro 02: Apresentação da disciplina – roda de conversa / Dispositivo “Autorretrato Audiovisual” 

Encontro  03: Dispositivo “Entrevista Exploratória” 

Encontro  04: Exibição do vídeo gerado pelo Dispositivo “Entrevista Exploratória” 

 

                   Expectativas de Aprendizagem Avaliação (Instrumentos) 

 Conhecer o projeto de pesquisa de doutorado que está vinculado à disciplina 

 Obter informações históricas sobre o nascimento do cinema 

 Pensar o processo de produção de imagens por meio da construção de narrativas 

pessoais 

 

   

Avaliação contínua a partir da participação colaborativa nas atividades propostas. 

 

Remanejamento de Conteúdo: 

 

 



227

                                                                                                                                               

 

Assinatura do Professor (a) __________________________   Data: ______/______/_____                 Assinatura do Coord. de Área: _________________________Data_____/______/_____ 

Assinatura da  Coord. Pedagógico do (a) ___________________  Data: ______/______/_____      Assinatura do Tutor (a) Pedagógico (a) ____________________ Data: _____/_____/_____ 

Professor (a): MARIA ALICE S.GOMES / MARCELO HENRIQUE DA COSTA Código da U. E.:                                   52033597 Período: Plano: 

Disciplina: Eletiva Ensino Médio 

01/12/2015 a 

15/12/2015 

 

02 

Ano /Série: 1º, 2º e 3º Turmas:  1º, 2º e 3º 

Mês: DEZEMBRO Total de aulas: 6 

Nome: OLHARES MÓVEIS 

Conteúdos Programáticos Estratégias de Ensino 

Conteúdo: 
 

 Não houve conteúdo ministrado 

 

 
Encontro  01: Organização do material para a Culminância  

Encontro  02: Culminância 

Encontro  03: Roda de conversa / Avaliação  

 

                   Expectativas de Aprendizagem Avaliação (Instrumentos) 

 Análise crítica das atividades realizadas e produções audiovisuais executadas 

 

   

Avaliação contínua a partir da participação colaborativa nas atividades propostas. 

 

Remanejamento de Conteúdo: 
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Assinatura do Professor (a) __________________________   Data: ______/______/_____                 Assinatura do Coord. de Área: _________________________Data_____/______/_____ 

Assinatura da  Coord. Pedagógico do (a) ___________________  Data: ______/______/_____      Assinatura do Tutor (a) Pedagógico (a) ____________________ Data: _____/_____/_____ 

Professor (a): MARIA ALICE S.GOMES / MARCELO HENRIQUE DA COSTA Código da U. E.:                                   52033597 Período: Plano: 

Disciplina: Eletiva Ensino Médio 

03/11/2015 a 

26/11/2015 

 

02 

Ano /Série: 1º, 2º e 3º Turmas:  1º, 2º e 3º 

Mês: NOVEMBRO Total de aulas: 10 

Nome: OLHARES MÓVEIS 

Conteúdos Programáticos Estratégias de Ensino 

Conteúdo: 
 

 Imagens mentais e imagens afetivas do Bairro de Campinas 

 Curadoria e edição de imagens 

 Conversa com o fotógrafo Hélio de Oliveira 

 Histórias do bairro e participação popular 

 

Referências principal: 
http://www.videonasaldeias.org.br 

www.cameracotidiana.com.br 

 

 
Encontro  01: Dispositivo “Capturando imagens e Mapeando rotas”  

Encontro  02: Seleção e catalogação de fotografias produzidas 

Encontro  03: Roda de conversa  

Encontro  04:  Produção do Dispositivo “Foto-narratias Audiovisuais” 

Encontro  05: Dispositivo “Café com Histórias”  

 

 

                   Expectativas de Aprendizagem Avaliação (Instrumentos) 

 Produzir imagens “analógicas” e aplicar nelas traços e afetividades 

 Experimentar a escolha e edição de imagens 

 Conhecer relatos históricos e fabulações sobre o Bairro de Campinas 

 Pensar o processo de produção de imagens por meio da construção de narrativas 

 

   

Avaliação contínua a partir da participação colaborativa nas atividades propostas. 

 

Remanejamento de Conteúdo: 
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Assinatura do Professor (a) __________________________   Data: ______/______/_____                 Assinatura do Coord. de Área: _________________________Data_____/______/_____ 

Assinatura da  Coord. Pedagógico do (a) ___________________  Data: ______/______/_____      Assinatura do Tutor (a) Pedagógico (a) ____________________ Data: _____/_____/_____ 

Professor (a): MARIA ALICE S.GOMES / MARCELO HENRIQUE DA COSTA Código da U. E.:                                   52033597 Período: Plano: 

Disciplina: Eletiva Ensino Médio 

03/10/2015 a 

27/10/2015 

 

02 

Ano /Série: 1º, 2º e 3º Turmas:  1º, 2º e 3º 

Mês: OUTUBRO Total de aulas: 6 

Nome: OLHARES MÓVEIS 

Conteúdos Programáticos Estratégias de Ensino 

Conteúdo: 
 

 Conceitos básicos de um roteiro audiovisual – 2 colunas 

 Reconhecimento cartográfico do Bairro de Campinas 

 

Referências principal: 
Fotos de Hélio de Oliveira  
http://www.wikinarua.com/ 

www.cabanyal.com/ 

 
Encontro  01: Atividade em grupo – produção de roteiro  

Encontro  02: Visita técnica ao Bairro de Campinas / Produção de vídeos e fotografias 

Encontro  03: Seleção de fotos / Produção do Dispositivo “Foto-narratias Audiovisuais” 

 

                   Expectativas de Aprendizagem Avaliação (Instrumentos) 

 Conhecer o Bairro de Campinas 

 Experimentar a produção de imagens vinculadas aos espaços urbanos do Bairro de 

Campinas 

 Pensar o processo de produção de imagens por meio da construção de narrativas 

 

   

Avaliação contínua a partir da participação colaborativa nas atividades propostas. 

 

Remanejamento de Conteúdo: 
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Assinatura do Professor (a) __________________________   Data: ______/______/_____                 Assinatura do Coord. de Área: _________________________Data_____/______/_____ 

Assinatura da  Coord. Pedagógico do (a) ___________________  Data: ______/______/_____      Assinatura do Tutor (a) Pedagógico (a) ____________________ Data: _____/_____/_____ 

Professor (a): MARIA ALICE S.GOMES / MARCELO HENRIQUE DA COSTA Código da U. E.:                                   52033597 Período: Plano: 

Disciplina: Eletiva Ensino Médio 

09/09/2015 a 

29/09/2015 

 

02 

Ano /Série: 1º, 2º e 3º Turmas:  1º, 2º e 3º 

Mês: SETEMBRO Total de aulas: 10 

Nome: OLHARES MÓVEIS 

Conteúdos Programáticos Estratégias de Ensino 

Conteúdo: 
 

 Os filmes dos irmãos Lumière 

 Regras de composição 

 Elementos básicos da linguagem cinematográfica: plano, enquadramento, ângulo de 

câmera 

 Novas tecnologias e as possibilidades de produção audiovisual 

 História do Bairro de Campinas 

 

 

Referências principal: 
Filmes dos Irmãos Lumière  

Fotos de Hélio de Oliveira 

 
Encontro  01: Exibição dos trabalhos produzidos para o  Dispositivo “Autorretrato Audiovisual” 

Encontro  02: Exibição de filmes produzidos no início do cinema / Dispositivos “Máscaras” e “Minuto Lumière” 

Encontro  03: Roda de conversa  

Encontro  04: Seleção de fotos e criação de narrativas 

Encontro  05: Dispositivo “Foto-narrativas Audiovisuais” 

 

                   Expectativas de Aprendizagem Avaliação (Instrumentos) 

 Conhecer os princípios básicos da linguagem cinematográfica 

 Pensar o processo de produção de imagens por meio da construção de narrativas 

 

   

Avaliação contínua a partir da participação colaborativa nas atividades propostas. 

 

Remanejamento de Conteúdo: 
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ANEXO VII - CONFIRMAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO
COMITÊ DE ÉTICA DA UFG

12/07/2018 Plataforma Brasil

http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/publico/indexPublico.jsf 1/2

principal sair

MARCELO HENRIQUE DA COSTA - |V3.2

Sua sessão expira em: 38min 56

Você está em: Público > Confirmar Aprovação pelo CAAE ou Parecer

CONFIRMAR APROVAÇÃO PELO CAAE OU PARECER

Informe o número do CAAE ou do Parecer:

Número do CAAE:

58147416.6.0000.5083

Número do Parecer:

1702721 Pesquisar

Esta consulta retorna somente pareceres aprovados. Caso não apresente nenhum resultado, o número do parecer informado não é válido ou não corresponde a um parecer
aprovado.

DETALHAMENTO

Título do Projeto de Pesquisa:

LEMBRANÇAS DA CAMPININHA: narrativas audiovisuais, identidade e pertencimento

Número do CAAE:

58147416.6.0000.5083

Número do Parecer:

1702721

Quem Assinou o Parecer:

João Batista de Souza

Pesquisador Responsável:

MARCELO HENRIQUE DA COSTA

Data Início do Cronograma:

18/07/2016

Data Fim do Cronograma:

20/12/2017

Contato Público:

MARCELO HENRIQUE DA COSTA

 

 

Voltar

Este sistema foi desenvolvido para os navegadores Internet Explorer (versão 7 ou superior),
 ou Mozilla Firefox (versão 9 ou superior).
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APÊNDICE I - PROJETO DE EXTENSÃO INICIALMENTE APRESENTADO À ESCOLA

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMPUS GOIÂNIA – LARANJEIRAS 

PROJETO DE EXTENSÃO 

VIGÊNCIA: AGOSTO – DEZEMBRO DE 2015 

2 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TIPO DA AÇÃO:  PROJETOS 

TÍTULO DA AÇÃO:  OLHARES MÓVEIS 

RESUMO:  O PRESENTE PROJETO DE EXTENSÃO ESTARÁ VINCULADO AO PROJETO DE PESQUISA 
LEMBRANÇAS DA CAMPININHA: NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, IDENTIDADE E 
PERTENCIMENTO REFERENTE AO MEU DOUTORAMENTO NO PROGRAMA DE ARTE E 
CULTURA VISUAL DA FACULDADE DE ARTES VISUAIS DA UFG E ASSOCIADO A DISCIPLINA 
INTRODUÇÃO A REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL QUE MINISTRO NO CURSO DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DO CÂMPUS LARANJEIRAS. O PROJETO POSSUI COMO PRINCIPAL OBJETIVO 
DESENVOLVER OFICINAS DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL COM DISPOSITIVOS PORTÁTEIS 
COM ADOLESCENTES, ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO GOMES NO BAIRRO DE CAMPINAS - 
GOIÂNIA E DISPONIBILIZÁ-LAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TECNOLÓGICO QUE PROPICIE 
AO ESPECTADOR UMA EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA. ESPERA-SE QUE AS AÇÕES 
PROPOSTAS PELO PROJETO EXTENSIONISTA POSSIBILITE AOS PARTICIPANTES O 
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICO A CERCA DAS IMAGENS E, SOBRETUDO, 
SOBRE AS IMAGENS PRODUZIDAS POR ELES MESMOS. 

JUSTIFICATIVA:  ESPERA-SE QUE PARA ALÉM DA PRODUÇÃO DE IMAGENS A AÇÃO EXTENSIONISTA POSSA 
PROPICIAR AOS PARTICIPANTES DO PROJETO O APURO DO SENSO CRÍTICO A RESPEITO 
DESSAS IMAGENS, PASSANDO A PRESTAR MAIS ATENÇÃO NESSA CULTURA DIGITALIZADA, 
EM QUE O RESULTADO ESPERADO SEJA A CRIAÇÃO DE MATERIAIS MAIS PLURAIS, 
IMPLICANDO NA OBSERVAÇÃO, APRECIAÇÃO, DECODIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE SUA 
PRÓPRIA REALIDADE E DO IMPACTO DESSE PROCESSO EM SEU COTIDIANO. 

PÚBLICO ALVO ADOLESCENTES E JOVENS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA EXISTENTE NO BAIRRO - 
COLÉGIO PEDRO GOMES. OS PARTICIPANTES DEVERÃO MORAR NO BAIRRO E TER 
DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROJETO EM CONTRATURNO 
ESCOLAR. 

PRODUTOS 
ACADÊMICOS 
CIENTÍFICOS:  

- DVD COM COLETÂNEA DAS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS PRODUZIDAS; - INTERVENÇÃO 
CARTOGRÁFICA NO BAIRRO DE CAMPINAS; - INTERPROGRAMA PARA A TV UFG (DURAÇÃO 
DE 5 MINUTOS COM A VEICULAÇÃO DAS NARRATIVAS PRODUZIDAS DURANTE O PROJETO) 
– TESE 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

QUANTITATIVO:  

- 25 ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA ATINGIDOS COMO PÚBLICO DAS OFICINAS 

- 1.000 PESSOAS DA COMUNIDADE ESCOLAR/BAIRRO ATINGIDOS COMO ESPECTADORES 
DOS VÍDEOS 

- 5 NARRATIVAS AUDIOVISUAIS PRODUZIDAS COM MÍDIAS PORTÁTEIS 
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QUALITATIVO: 

- UMA COMUNIDADE MAIS INFORMADA/ENVOLVIDA COM SUAS HISTÓRIAS/NARRATIVAS 
IDENTITÁRIAS 

- JOVENS COM OLHARES MAIS AGUÇADOS PARA A PERCEPÇÃO CRÍTICA NA PRODUÇÃO DE 
IMAGENS. 

PALAVRAS-
CHAVE:  

CARTOGRAFIA; IDENTIDADES; NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO:  

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PEDRO GOMES AV. SERGIPE COM BENJAMIN CONSTANT 
– S/Nº, CAMPINAS, GOIÂNIA - GOIÁS 

COORDENADOR(A) 
DA AÇÃO:  

MARCELO HENRIQUE DA COSTA 

E-MAIL  publicite.marcelocosta@gmail.com 

TELEFONES  (62)8125-9252 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

GERAL:  REALIZAR OFICINA DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL COM MÍDIAS MÓVEIS. 

PENSAR AS RELAÇÕES DE IDENTIDADE E PERTENCIMENTO DOS JOVENS PARTICIPANTES DA 
OFICINA COM O BAIRRO DE CAMPINAS. 

ESPECÍFICOS:  FOMENTAR E VALORIZAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM MÍDIAS MÓVEIS 

PROMOVER REFLEXÕES SOBRE O UNIVERSO DIGITAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS  

EXPERIMENTAR E EXPERIENCIAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDO E 
SIGNIFICAÇÃO POR MEIO DO MANUSEIO DOS ELEMENTOS DA LINGUAGEM 
CINEMATOGRÁFICA.  

VALORIZAR OS ASPECTOS LOCAIS DO BAIRRO DE CAMPINAS POR MEIO DE UMA EXPERIÊNCIA 
CARTOGRÁFICA. 

 

METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO 

METODOLOGIA:  A ESTRATÉGIA METOLODÓLICA QUE SERÁ UTILIZADA NO PROJETO ESTARÁ ORDENADA EM 
CINCO AÇÕES NORTEADORAS:  

A) OFICINAS DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL;  
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B) EXPERIMENTAÇÃO COM MÍDIAS MÓVEIS; 

C) EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA;  

D) EXIBIÇÃO/CIRCULAÇÃO E  

E) AVALIAÇÃO 

 

A) OFICINAS DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL 

AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS NO COLÉGIO PEDRO GOMES, UMA ESCOLA PÚBLICA 
DO BAIRRO DE CAMPINAS, COM CARGA HORÁRIA DE 60 H/A, DURAÇÃO DE 15 SEMANAS, 
ATENDENDO 25 ALUNOS POR MEIO DE ATIVIDADES EXPOSITIVAS E DIALOGADAS, 
VIVÊNCIAS. OS CONTEÚDOS DA OFICINA TAMBÉM SERÃO PAUTADOS PELOS 
QUESTIONAMENTOS E CONTRIBUIÇÕES APRESENTADOS PELOS PARTICIPANTES QUE 
SERÃO PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DO PROCESSO. AS ATIVIDADES PRÁTICAS 
CONTARÃO COM O USO DE EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS E COM O USO DE MÍDIAS 
MÓVEIS – PEQUENOS DISPOSITIVOS PORTÁTEIS CAPAZES DE CAPTAR VÍDEO E ÁUDIO.  

PERFIL DOS PARTICIPANTES: AS VAGAS SERÃO DESTINADAS PARA ADOLESCENTES E 
JOVENS, ENTRE 15 E 22 ANOS, QUE TENHAM INTERESSE EM APRENDER AUDIOVISUAL, O 
DESEJO DE PARTICIPAR DO PROJETO E SEJA MORADOR DO BAIRRO DE CAMPINAS. 

ESPERA-SE QUE AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS CRIATIVAS SEJAM FOTOGRAFIAS DE ACERVOS 
PARTICULARES DOS MORADORES DO BAIRRO DE CAMPINAS, RELATOS ORAIS, AS 
HISTÓRIAS DOS LUGARES E PERSONAGENS DO BAIRRO E DEMAIS DOCUMENTOS 
LEVANTADOS DURANTE A OFICINA. A PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS SE 
PAUTARÁ POR ESTE CONTEXTO LOCAL. ESSAS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS SERÃO 
ASSOCIADAS / DISPONIBILIZADAS / VINCULADAS A CADA UM DOS LUGARES RETRATADOS, 
CONSIDERANDO AS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DE SEUS REALIZADORES. 

PRETENDE-SE ABORDAR OS SEGUINTES CONTEÚDOS: 

- INTRODUÇÃO A HISTÓRIA DO CINEMA 

- LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA - ASPECTOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÃO / ASPECTOS 
TÉCNICOS DE PRODUÇÃO 

- HISTÓRIA DE CAMPINAS 

- ROTEIRO 

- PRÁTICA AUDIOVISUAL – EXERCÍCIOS DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL / REALIZAÇÃO DE 
NARRATIVAS AUDIOVISUAIS COM ÊNFASE NA HISTÓRIA ORAL / HISTÓRIA DE VIDA DOS 
MORADORES / ACERVOS FOTOGRÁFICOS DE ARQUIVOS FAMILIARES EM QUE O PANO DE 
FUNDO SEJA O BAIRRO DE CAMPINAS 

- PÓS-PRODUÇÃO – EDIÇÃO / FINALIZAÇÃO 
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B) EXPERIMENTAÇÃO COM MÍDIAS MÓVEIS 

A IDÉIA DE FOMENTAR E VALORIZAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM MÍDIAS MÓVEIS 
PARTIU DA OBSERVAÇÃO DO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO, ONDE ESSES DISPOSITIVOS 
TÊM SIDO INSERIDOS DE MANEIRA CORRIQUEIRA NO COTIDIANO DAS PESSOAS, 
SOBRETUDO DO PÚBLICO JOVEM.  

A PROPOSTA SERÁ A DE INSTIGAR REFLEXÕES SOBRE O UNIVERSO DIGITAL E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS, PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE PRÁTICA NA QUAL OS ALUNOS 
POSSAM EXPERIMENTAR E EXPERIENCIAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
SENTIDO E SIGNIFICAÇÃO POR MEIO DO MANUSEIO DOS ELEMENTOS DA LINGUAGEM 
CINEMATOGRÁFICA. ALÉM DE ESTIMULAR A PRODUÇÃO, PROMOVER O DEBATE SOBRE 
NOVAS TECNOLOGIAS, POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS DIGITAIS, 
ABRINDO UM ESPAÇO E UMA OPORTUNIDADE PARA QUE POSSAM EXPLORAR AS 
POSSIBILIDADES DE CRIAR CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS. 

O USO DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA E DAS TECNOLOGIAS DISPONIBILIZADAS PELAS 
MÍDIAS MÓVEIS TÊM SE CONFIGURADO EM UMA EXCELENTE FERRAMENTA NO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM QUE CONTEÚDOS VOLTADOS PARA A PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL SÃO ABORDADOS.  

MAIS DO QUE PRODUZIR IMAGENS INDISCRIMINADAMENTE COM ESSES SUPORTES 
TECNOLÓGICOS, ESPERA-SE PROPICIAR AOS PARTICIPANTES DO PROJETO O APURO DO 
SENSO CRÍTICO A RESPEITO DESSAS IMAGENS, PASSANDO A PRESTAR MAIS ATENÇÃO 
NESSA CULTURA DIGITALIZADA, EM QUE O RESULTADO ESPERADO SEJA A CRIAÇÃO DE 
MATERIAIS MAIS PLURAIS, IMPLICANDO NA OBSERVAÇÃO, APRECIAÇÃO, DECODIFICAÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO DE SUA PRÓPRIA REALIDADE E DO IMPACTO DESSE PROCESSO EM SEU 
COTIDIANO. 

 

D) EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA 

ESSA METODOLOGIA SERÁ DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM EQUIPE DO MÍDIA LAB – 
LABORATÓRIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM MÍDIAS INTERATIVAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. OS ECONTROS PARA AS TRATATIVAS 
METODOLÓGICAS E TÉCNICAS TERÃO INÍCIO EM AGOSTO. 

INICIALMENTE A PERSPECTIVA DO TRABALHO SE DARÁ NA ELABORAÇÃO DE UMA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA EM QUE OS CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS PELO 
“OLHARES MÓVEIS” SEJAM DISPONIBILIZADOS DE MODO A GERAR UMA EXPERIÊNCIA 
CARTOGRÁFICA. PODERÃO SER UTILIZADOS RECURSOS COMO GEORREFERENCIAMENTO, 
REALIDADE AUMENTADA, QR CODE (CÓDIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL QUE PODE SER 
FACILMENTE ESQUADRINHADO USANDO A MAIORIA DOS TELEFONES 
CELULARES EQUIPADOS COM CÂMERA. ESSE CÓDIGO É CONVERTIDO EM TEXTO 
(INTERATIVO), UM ENDEREÇO NA INTERNET, UM NÚMERO DE TELEFONE, UMA 
LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA, UM E-MAIL, UM CONTATO OU UM SMS), MAPAS 
DIGITAIS, TRAJETOS CARTOGRAFADOS ENVOLVENDO PONTOS DO BAIRRO DE CAMPINAS, 
ETC. 
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D) EXIBIÇÃO/CIRCULAÇÃO 

COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE EXIBIÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS PELO PROJETO, SERÃO UTILIZADAS DUAS FRENTES, A 
PRIMEIRA, COMO DEVOLUTIVA PARA A COMUNIDADE LOCAL, SERÁ REALIZADA SESSÃO DE 
EXIBIÇÃO NO COLÉGIO PEDRO GOMES PARA ALUNOS, PROFESSORES E CONVIDADOS DOS 
ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO E TAMBÉM VEICULAÇÃO NA TV UFG EM FORMA DE 
INTERPROGRAMA. SEGUE ABAIXO O PROJETO PARA A TV. 

a.NOME DO CONTEÚDO  

OLHARES MÓVEIS 

b. EXIBIÇÃO SUGERIDA 

PÍLULAS AO LONGO DA PROGRAMAÇÃO 

c. FINALIDADE (ABORDAGEM) DO SEU PROGRAMA 

EDUCATIVO / CULTURAL 

d. FORMATO 

O CONTEÚDO TERÁ O FORMATO DE INTERPROGRAMA (PROGRAMA DE CURTÍSSIMA 
DURAÇÃO) E PODERÁ SER EXIBIDO COMO PÍLULAS AO LONGO DA PROGRAMAÇÃO DA TV 
UFG. A CABEÇA DEVERÁ CONTER VINHETA DE ABERTURA QUE IRÁ IDENTIFICAR O 
CONTEÚDO, SEGUIDO DE NARRATIVA AUDIOVISUAL PRODUZIDA COM MÍDIAS MÓVEIS E 
ENCERRADO COM ASSINATURA DAS INSTITUIÇÕES REALIZADORAS E PARCEIROS. A 
DURAÇÃO ESTIMADA SERÁ DE 5 MINUTOS E A EXPECTATIVA DE PRODUÇÃO SERÁ DE 10 
EPSÓDIOS. 

e. OBJETIVOS GERAIS 

- DAR VISIBILIDADE A CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS COM MÍDIAS MÓVEIS; 

- OPORTUNIZAR A CIRCULAÇÃO DE CONTEÚDOS DE AUTORES QUE ESTÃO FORA DO EIXO 
COMERCIAL; VEICULAR RESULTADOS DE AÇÕES EXPERIMENTAIS EM PESQUISA E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 

f. PÚBLICO ALVO 

PÚBLICO ADOLESCENTE/JOVEM ENTRE 12 E 19 ANOS. 

g. DETALHAMENTO DO CONTEÚDO 

OS CONTEÚDOS SERÃO VARIADOS, SEM A OBRIGATORIEDADE DE TEMÁTICA E FORMATO 
(FICÇÃO, DOCUMENTÁRIO, VIDEOCLIPE, ETC.). O CARÁTER EXPERIMENTAL DAS 
NARRATIVAS SERÁ O MAIS IMPORTANTE, CONSIDERANDO O INTERESSE EM EXPLORAR AS 
MAIS VARIADAS FORMAS DE CONSTRUÇÃO NARRATIVA. 
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h. JUSTIFICATIVA 

A PROPOSTA DE UM PROGRAMA INTITULADO “NARRATIVAS AUDIOVISUAIS EM RITMO DE 
APARATOS MÓVEIS” FUNDA-SE NA CONSTATAÇÃO A RESPEITO DA PROLIFERAÇÃO DE 
NARRATIVAS AUDIOVISUAIS NAS REDES SOCIAIS, REALIZADAS, SOBRETUDO, POR JOVENS 
QUE DESENVOLVEM INTIMIDADE COM OS NOVOS APARATOS DE COMUNICAÇÃO, E SEUS 
PROGRAMAS DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. ALÉM DA NECESSIDADE, INCONTESTÁVEL, DE SE 
ESTUDAR ESSE FENÔMENO DE MODO MAIS SISTEMÁTICO, RESSALTA, TAMBÉM, A 
POSSIBILIDADE DE, COMPREENDENDO MELHOR ESSA TENDÊNCIA, ABRIR ESPAÇOS NÃO 
SÓ DE APROFUNDAMENTO DESSAS EXPERIMENTAÇÕES, BEM COMO DE VEICULAÇÃO DOS 
RESULTADOS, COMO ESTRATÉGIA DE COMPARTILHAMENTO E ESTABELECIMENTO DE 
RELAÇÕES MAIS EFETIVAS COM O PÚBLICO. É NESSA DIREÇÃO QUE ESTÁ EM CURSO UM 
PROJETO DE EXTENSÃO EM PARCERIA ENTRE A UFG E A UEG, COM VISTAS A 
DESENVOLVER LABORATÓRIOS COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICAS 
DE GOIÂNIA, NOS QUAIS SE POSSAM APROFUNDAR POSSIBILIDADES DE USO DESSES 
APARATOS NA PRODUÇÃO DE PEÇAS AUDIOVISUAIS. A SUA VEICULAÇÃO INTEGRA UMA 
DAS METAS DESSE PROJETO. NESSES TERMOS É QUE SE PROPÕE A VEICULAÇÃO DO 
PROGRAMA, CUJA PROGRAMAÇÃO PODERÁ ARTICULAR TANTO PRODUÇÕES 
RESULTANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO COMO PRODUÇÕES DE MESMA NATUREZA 
ORIUNDAS DE OUTRAS INICIATIVAS.  

i. USO DA LINGUAGEM 

A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA SERÁ UTILIZADA DE FORMA EXPERIMENTAL POR MEIO 
DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, ENTENDENDO ESSAS NARRATIVAS COMO FORMAS DE 
NARRAR ALGO SOBRE SI, SOBRE OS OUTROS, SOBRE O MUNDO. A CAPTAÇÃO DAS 
IMAGENS E DOS SONS SE DARÁ POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. 

 

E) AVALIAÇÃO 

A AVALIAÇÃO SE DARÁ EM DUAS FRENTES, A PRIMEIRA POR MEIO DE REUNIÕES MENSAIS 
COM A EQUIPE DO PROJETO PARA AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSSÍVEIS 
AJUSTES. A SEGUNDA SERÁ REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS 
OFICINAS POR MEIO DE GRUPO FOCAL PARA AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO E ANÁLISE 
DOS CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS. 

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA:  

NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 

NARRATIVAS SÃO “MANIFESTAÇÕES ORAIS, ESCRITAS, SONORAS E VISUAIS QUE SE 
ORGANIZAM A PARTIR DE UMA SUCESSÃO DE EPISÓDIOS OU OCORRÊNCIAS DE INTERESSE 
HUMANO QUE INTEGRAM UMA MESMA AÇÃO.” (MARTINS, 20009, P.33) NESSA 
PERSPECTIVA O PRESENTE ESTUDO PRETENDE DISCUTIR COMO PODEM OCORRER 
RELAÇÕES IDENTITÁRIAS ENTRE MEMBROS DE UMA COMUNIDADE E AS NARRATIVAS 
PRODUZIDAS POR ELES, ENTENDENDO QUE “NARRAR É CONTAR ALGO SOBRE O MUNDO, 
SOBRE A EXISTÊNCIA, SOBRE O OUTRO OU SOBRE SI MESMO” (MARTINS, 2009, P.33). 

O TIPO DE NARRATIVA QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE A PESQUISA SERÁ A AUDIOVISUAL. 
ENTENDE-SE POR NARRATIVA AUDIOVISUAL O TIPO DE PRODUÇÃO QUE SE VALE DAS 
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ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE OS ELEMENTOS DA IMAGEM EM MOVIMENTO E DOS 
SONS.  

AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS CONSTROEM DISCURSOS QUE CRIAM, REFORÇAM OU 
MODIFICAM CARACTERÍSTICAS IDENTITÁRIAS, JUSTAMENTE PELO FATO DA IDENTIDADE 
DE UM GRUPO SOCIAL SER ALGO MUTÁVEL, QUE ESTÁ SEMPRE EM PROCESSO, NO QUAL 
“AS IDENTIDADES ESTÃO SUJEITAS A UMA HISTORIZAÇÃO RADICAL, ESTANDO 
CONSTANTEMENTE EM PROCESSO DE MUDANÇA E TRANSFORMAÇÃO” (HALL, 2000, 
P.108). 

OS DISCURSOS FEITOS PELOS MEIOS MIDIÁTICOS DE MASSA, COMO A TELEVISÃO E O 
CINEMA, QUE SE VALEM DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, E DE OUTROS RECURSOS, PARA 
SE EXPRESSAREM. ESSAS NARRATIVAS IMPACTAM DIRETAMENTE NA FORMA EM QUE UM 
GRUPO SOCIAL SE VÊ, INDEPENDENTEMENTE DE CONCORDAREM OU NÃO COM ESSES 
DISCURSOS, E TAMBÉM NO MODO EM QUE OS OUTROS QUE SÃO EXTERNOS AO GRUPO 
RETRATADO OS VÊEM. NORMALMENTE ISSO OCORRE SOB UMA PERSPECTIVA 
HEGEMÔNICA, JÁ QUE OS BALIZADORES CULTURAIS UTILIZADOS PELOS MEIOS 
MIDIÁTICOS VISAM ATENDER PREFERENCIALMENTE OS INTERESSES DE MERCADO. 

 

IDENTIDADE E PERTENCIMENTO 

SE ENTENDERMOS A IDENTIDADE COMO UMA QUALIDADE-SÍNTESE CAPAZ DE 
IDENTIFICAR UM POVO, STUART HALL DIZ QUE ESTA QUALIDADE ESTÁ EM CONSTANTE 
MUTAÇÃO, “AS VELHAS IDENTIDADES, QUE POR TANTO TEMPO ESTABILIZARAM O 
MUNDO SOCIAL, ESTÃO EM DECLÍNIO, FAZENDO SURGIR NOVAS IDENTIDADES E 
FRAGMENTANDO O INDIVÍDUO MODERNO” (1997, P.07). ESSAS NOVAS IDENTIDADES QUE 
O AUTOR APONTA SÃO EM BOA MEDIDA INFLUENCIADAS PELAS INFORMAÇÕES E 
PADRÕES ESTABELECIDOS PELOS MEIOS MIDIÁTICOS DE MASSA, UMA VEZ QUE ESTES 
POSSUEM UM GRANDE PODER DE PERSUASÃO SOBRE AS MASSAS. 

AO NOS DEPARARMOS COM A INSTABILIDADE DAS IDENTIDADES, E COM A 
MUTABILIDADE DAS IDENTIDADES REGIONAIS, O PENSAMENTO DE SANTOS (2005) 
TAMBÉM VEM DE ENCONTRO À DE HALL (2005, P.135) JÁ QUE O AUTOR CONSIDERA QUE 
“AS IDENTIDADES CULTURAIS NÃO SÃO RÍGIDAS NEM, MUITO MENOS, IMUTÁVEIS. SÃO 
RESULTADOS SEMPRE TRANSITÓRIOS E FUGAZES DE PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO. (...) 
IDENTIDADES SÃO, POIS, IDENTIFICAÇÕES EM CURSO”, O QUE RETRATA DE FORMA BEM 
CLARA O ATUAL CONTEXTO CONTEMPORÂNEO EM QUE A SOCIEDADE, DE FORMA 
LÍQUIDA, ADAPTA-SE LIVREMENTE AS NOVAS FORMAS DE LER O MUNDO E TAMBÉM DE 
SE AUTO-REPRESENTAR JÁ QUE AS IDENTIDADES ESTÃO EM CONSTANTE TRANSIÇÃO 
(BAUMAN, 2005, P.12). DESSE MODO, AS ARTICULAÇÕES DOS ELEMENTOS 
CONSTITUINTES DE IDENTIDADE, COMO VALORES, CRENÇAS, MORAL, ETC., SÃO CADA VEZ 
MAIS IMPREVISÍVEIS JÁ QUE ESTÃO SEMPRE EM PROCESSO, INACABADAS EM DIÁLOGO 
COM NOVAS FORMAS DE SER E AGIR, NOVAS MANEIRAS DE LER E ENTENDER O MUNDO. 
O QUE POSSIBILITA QUE AS BRECHAS IDENTITÁRIAS POSSAM O TEMPO TODO SER 
PREENCHIDAS, RESSIGNIFICADAS, MODIFICADAS EM UM CONSTANTE PROCESSO DE 
BRICOLAGEM. 
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AUDIOVISUAL E EDUCAÇÃO 

A IDÉIA DE UTILIZAR MATERIAIS AUDIOVISUAIS COMO RECURSO EDUCATIVO JÁ NÃO É 
RECENTE, A PARTIR DA DÉCADA DE 1910, QUANDO SE PERCEBEU QUE O CINEMA HAVIA 
SE TRANSFORMADO EM UM GRANDE ESPETÁCULO DE MASSAS, ELE COMEÇOU A SER 
PENSADO COMO ALGO QUE PODERIA EDUCAR. NO BRASIL DESDE A DÉCADA DE 1930 O 
EXTINTO INCE – INSTITUTO NACIONAL DO CINEMA EDUCATIVO DESENVOLVIA POLÍTICAS 
EDUCATIVAS POR MEIO DO CINEMA. UM DOS GRANDES PRODUTORES DE FILMES 
EDUCATIVOS FOI O CINEASTA HUMBERTO MAURO, ÍCONE DA PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO. ENTRE OS ANOS 1930 E 1960 ELE 
REALIZOU MAIS DE 300 CURTAS-METRAGENS, DENTRE OS QUAIS A SÉRIE AS BRASILIANAS, 
COMPOSTA POR OITO FILMES, PRODUZIDA ENTRE OS ANOS DE 1945 E 1956.  

DESSE MODO, NÃO HÁ INOVAÇÃO NA APROXIMAÇÃO ENTRE AUDIOVISUAL E EDUCAÇÃO, 
O QUE HÁ DE NOVO SÃO AS NOVAS POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO E DIÁLOGO ENTRE 
ESSES DOIS CAMPOS. COMO POR EXEMPLO, O USO DOS NOVOS SUPORTES 
TECNOLÓGICOS, DENTRE ELES, AS CHAMADAS MÍDIAS PORTÁTEIS – CÂMERAS DIGITAIS, 
CELULARES, IPOD’S – QUE FACILITAM A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM CONTEXTOS 
EDUCACIONAIS, SOBRETUDO POR CONTA DO BARATEAMENTO DA TECNOLOGIA. 

TENDO COMO PONTO DE PARTIDA O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO E AS FACILIDADES 
TECNOLÓGICAS QUE POSSIBILITAM A PRODUÇÃO DE IMAGENS, KELLNER (1995, P.106 
APUD BAUDRILLARD, 1993) APONTA QUE “A SOCIEDADE PÓS-MODERNA É DEFINIDA POR 
UMA SEMIURGIA RADICAL, PELA PROLIFERAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE IMAGENS E PELA 
ENTRADA NUMA NOVA CULTURA SATURADA COM IMAGENS”. SEGUINDO ESSA LINHA DE 
RACIOCÍNIO O AUTOR AFIRMA QUE “LER IMAGENS CRITICAMENTE IMPLICA APRENDER 
COMO APRECIAR, DECODIFICAR E INTERPRETAR IMAGENS, ANALISANDO TANTO A FORMA 
COMO ELAS SÃO CONSTRUÍDAS E OPERAM EM NOSSAS VIDAS, QUANTO O CONTEÚDO 
QUE ELAS COMUNICAM EM SITUAÇÕES CONCRETAS” (KELLNER, 1995, P.109). 

REFLETINDO AS COLOCAÇÕES DE KELLNER, É POSSÍVEL ENTENDER QUE EM UM MUNDO 
DOMINADO POR IMAGENS AUDIOVISUAIS É CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO O 
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES QUE POSSIBILITEM A APREENSÃO DE NOVOS 
CONHECIMENTOS PARA SE FAZER LEITURAS CRÍTICAS DE IMAGENS EM MOVIMENTO. 
ENTENDENDO QUE A LEITURA CRÍTICA ESTÁ CONDICIONADA A CAPACIDADE QUE UM 
INDIVÍDUO TEM DE ANALISAR E INTERPRETAR O MUNDO. DE MODO QUE ESSA 
EXPERIÊNCIA POSSA VALORAR OS PROCESSOS DE REPRESENTAÇÃO E OS ASPECTOS 
SUBJETIVOS DE INTERPRETAÇÃO DAS VISUALIDADES. 

BOA PARTE DOS ADULTOS NASCIDOS ENTRE AS DÉCADAS DE 1960 E 1970, A CHAMADA 
GERAÇÃO X, FORAM EXPOSTOS DE MANEIRA MAIS AMENA AOS ESTÍMULOS IMAGÉTICOS 
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA. JÁ OS ADOLESCENTES E JOVENS DA CHAMADA 
GERAÇÃO Z, NASCIDOS ENTRE AS DÉCADAS DE 1990 E 2000, QUE DESDE MUITO CEDO 
FORAM EXPOSTOS ÀS MAIS VARIADAS VISUALIDADES, COMO: IMAGENS TELEVISIVAS, 
CINEMATOGRÁFICAS, DA INTERNET, DA PUBLICIDADE E DOS DIVERSOS SUPORTES MÓVEIS 
POSSUEM OUTRA RELAÇÃO COM OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E LEITURA 
DE IMAGENS. NO CONTEXTO DE FORMAÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE A FORMAÇÃO 
POR MEIO DAS REFERÊNCIAS VISUAIS MEDIADAS PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE 
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MASSA, GERALMENTE ESSA EDUCAÇÃO É FEITA À REVELIA, DO INDIVÍDUO, DA FAMÍLIA E 
DA ESCOLA. DESSE CENÁRIO EMANA A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DO OLHAR, DE 
MODO QUE O INDIVÍDUO TENHA AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA AVALIAR E 
CRITICAR OS CONTEÚDOS VISUAIS QUE CHEGAM ATÉ ELE. SENDO CAPAZ DE RE-
DIRECIONAR, POR MEIO DESSE FILTRO CRÍTICO, OS CONTEÚDOS IMPOSTOS PELOS 
MECANISMOS MIDIÁTICOS. 

 

BAIRRO DE CAMPINAS E UMA EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA 

PARTINDO DE PREMISSAS QUALITATIVAS O PRESENTE PROJETO OBJETIVA, A PARTIR DAS 
MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS DOS MORADORES DO BAIRRO DE CAMPINAS, RESGATAR A 
HISTÓRIA QUE NÃO É CONTADA NOS LIVROS E NEM PELO DISCURSO OFICIAL. SERÁ 
TAMBÉM O REGISTRO AUDIOVISUAL DE UMA HISTÓRIA QUE ATÉ ENTÃO É ORAL. 

SENDO ASSIM, LEMBRANÇAS DA CAMPININHA É UMA PROPOSTA QUE PRETENDE 
DESENVOLVER OFICINAS DE AUDIOVISUAL COM ADOLESCENTES E JOVENS ESTUDANTES 
DO COLÉGIO PEDRO GOMES SITUADA NO BAIRRO DE CAMPINAS – GOIÂNIA/GO, PARA 
QUE POSTERIORMENTE ELES MESMOS POSSAM ELABORAR UM DISCURSO AUDIOVISUAL, 
PAUTADO PELAS DIVERSAS POSSIBILIDADES DE MANUSEIO DA LINGUAGEM, CALCADO EM 
SUAS PRÓPRIAS HISTÓRIAS E NAS LEMBRANÇAS DOS PERSONAGENS QUE SURGIREM 
DURANTE O PROCESSO DE PESQUISA, DE MODO A VALORIZAR OS ASPECTOS LOCAIS POR 
MEIO DE UMA EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA. 

RESSALTAR E VALORIZAR OS ASPECTOS LOCAIS E DAS LOCALIDADES DO BAIRRO DE 
CAMPINAS SÃO FATORES IMPORTANTES PARA O PROJETO. POR ISSO A METODOLOGIA 
PROPÕE UMA EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA, DE MODO QUE AS HISTÓRIAS E 
PERSONAGENS ESTEJAM VINCULADOS A PONTOS GEOGRÁFICOS NO BAIRRO. PARA 
AMARAL (2010, P.130): 

DIÁLOGOS CADA VEZ MAIS INTENSOS VÊM CONFIGURANDO UMA NOVA CARTOGRAFIA 
COGNITIVA CARACTERIZADA POR COLABORAÇÕES ENTRE DIFERENTES TERRITÓRIOS E 
DOMÍNIOS, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA AS POSSIBILIDADES DE COMPARTILHAMENTO DE 
ESTRATÉGIAS PAUTADAS PELA COMPLEMENTARIDADE, INTERRELACIONAMENTO E 
RECIPROCIDADE ENTRE CAMPOS: A HISTÓRIA DA ARTE, A ESTÉTICA, A TEORIA 
CINEMATOGRÁFICA, OS ESTUDOS CULTURAIS, A TEORIA DOS MEIOS, A ARTE/EDUCAÇÃO, 
A CULTURA VISUAL, OS ESTUDOS DE GÊNERO, ENTRE OUTROS. 

POR ISSO PENSAR NESSAS HISTÓRIAS QUE ESTARÃO CONTIDAS NAS NARRATIVAS 
AUDIOVISUAIS LINKADAS EM SUAS “GEORREFERENCIALIDADES”, JÁ QUE PODERÃO DIZER 
MUITO MAIS SOBRE ELAS MESMAS, SOBRE SEUS AUTORES E SOBRE AS IDENTIDADES 
NELAS IMPREGNADAS AO SEREM ACESSADAS DE FORMA CARTOGRÁFICA. 

A METODOLOGIA CARTOGRÁFICA PROPOSTA SERÁ A DE, A PARTIR DAS HISTÓRIAS E 
PERSONAGENS SELECIONADOS, CRIAR-SE UM MAPA GEORREFERENCIADO INDICANDO AS 
LOCALIDADES DE REFERÊNCIA DE CADA NARRATIVA. TENDO OS PONTOS E HISTÓRIAS 
DEFINIDAS PROPÕEM-SE A DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS EM PLATAFORMA 
DIGITAL AINDA A SER DEFINIDA EM FORMA DE MAPA MULTIMÍDIA. ESSE TIPO DE 
PLATAFORMA FOI SELECIONADO POR SER “MAIS ATRAENTE. ELE TEM UM MAIOR PODER 
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DE COMUNICAÇÃO, POSTO QUE ELE PERMITE MELHORAR A COMPREENSÃO DA 
MENSAGEM CARTOGRÁFICA; A INTERATIVIDADE DÁ MAIOR CONTROLE DO PROCESSO AO 
USUÁRIO E, PORTANTO, UMA MELHOR PARTICIPAÇÃO” (JOLIVEAU, 2008, P.52). SOMA-SE 
O FATO DE SER DEMOCRÁTICO E ACESSÍVEL.  

DESSE MODO, O USO DA CARTOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE 
APROXIMAÇÃO DOS CONTEÚDOS COM AS REALIDADES DO BAIRRO, BEM COMO, AS 
POSSIBILIDADES E TRÂNSITOS QUE AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS PODERÃO CRIAR COM 
AS DIVERSAS IDENTIDADES, A EXPECTATIVA É QUE A EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA NÃO SÓ 
REPRESENTE O TERRITÓRIO, MAS O RECRIE. “TODO MAPA É UMA RETERRITORIALIZAÇÃO 
E SE ATUALIZA A PARTIR DA INTERAÇÃO COM CADA SUJEITO.” (AMARAL, 2012) 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

- SALA DE AULA COM CADEIRAS  

- EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO  

- EQUIPAMENTO DE SOM  

- APARELHOS DE TELEFONE CELULAR EQUIPADOS COM CÂMERA 

 

METAS 

META AÇÃO RELACIONADA 

MONITORES BOLSISTAS SELECIONADOS PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO AOS 
ALUNOS DO CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL DA 
UEG 

ESCOLA - CAMPO DE ATUAÇÃO – APROVADA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA A 
ESCOLA E ACEITE DA INSTITUIÇÃO PARA RECEBER O 
PROJETO 

MATERIAL DIDÁTICO PREPARADO ATIVIDADES SISTEMATIZADAS PARA ORGANIZAÇÃO E 
ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

MONITORES BOLSISTAS CAPACITADOS REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO COM OS 
MONITORES BOLSISTAS SELECIONADOS 

OFICINAS DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL EXECUTADAS SÉRIE DE 15 ENCONTROS SEMANAIS COM ALUNOS DO 
COLÉGIO PEDRO GOMES 

PLATAFORMA CARTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA ENCONTROS SISTEMATIZADOS COM A EQUIPE DO 
MÍDIA LAB-UFG PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
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DESENVOLVIDA PLATAFORMA CARTOGRÁFICA GEORREFENCIADA 

NARRATIVAS AUDIOVISUAIS EXECUTADAS NÃO HAVERÁ AÇÃO RELACIONADA 

SESSÃO DE EXIBIÇÃO PARA A COMUNIDADE 
REALIZADA 

NÃO HAVERÁ AÇÃO RELACIONADA 

DVD COM COLETÂNEA DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 
PUBLICADO 

NÃO HAVERÁ AÇÃO RELACIONADA 

INTERPROGRAMAS PARA TV FINALIZADOS ENCONTROS COM A TV UFG / MÍDIA LAB UFG PARA 
TRATATIVAS SOBRE FORMATO FINAL DOS 
CONTEÚDOS 

 

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO 

AVALIADOR EM QUE MOMENTO ACOMPANHAMENTO 

REUNIÃO MENSAL COM 
MONITORES BOLSISTAS 

PROFESSOR 
COORDENADOR / 
MONITORES BOLSISTAS 

UMA VEZ POR MÊS MENSAL PARA 
AVALIAÇÃO E AJUSTES 

GRUPO FOCAL PROFESSOR 
COORDENADOR / 
PARTICIPANTES DO 
PROJETO 

APÓS A REALIZAÇÃO DAS 
NARRATIVAS 

NÃO HAVERÁ 
ACOMPANHAMENTO 
DADO O CURTO ESPAÇO 
DE TEMPO DE 
EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

RECURSOS MATERIAIS  

DESCRIÇÃO NATUREZA QUANTIDADE R$ 
UNITÁRIO 

SUB TOTAL 

PROJETOR PERMANENTE 1 2.000,00 2.000,00 

APARELHO DE TELEFONE CELULAR, TIPO 
SMARTPHONE, EQUIPADO COM CÂMERA 

PERMANENTE 5 700,00 3.500,00 

COMPUTADOR PERMANENTE 1 2.000,00 2.000,00 

SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO – ADOBE PERMANENTE 1 2.000,00 2.000,00 
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PREMIÈRE 

SERVIÇO DE INTERNET PARA CELULAR 200 MB 
- 3 MESES - PARA 5 APARELHOS 

CONSUMO 15 90,00 1.350,00 

RECURSO PARA PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS 
AUDIOVISUAIS 

CONSUMO 5 500,00 3.500,00 

TOTAL 14.350,00 

 

 

CRONOGRAMA 
AÇÕES JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 SELEÇÃO DE MONITORES BOLSISTAS X             

2 
NEGOCIAÇÃO COM ESCOLA - CAMPO DE ATUAÇÃO DO 
PROJETO X             

3 
PREPARAÇÃO DO MATERIAL DOS CONTEÚDOS / 
MATERIAIS DIDÁTICOS   X           

4 
ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM MONITORES 
BOLSISTAS     X         

5 OFICINA DE REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL     X X X X   
6 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO       X X X X 

7 

REUNIÕES NO MÍDIA LAB UFG PARA 
DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA CARTOGRÁFICA 
GEORREFERENCIADA     X X X X   

8 
SESSÃO DE EXIBIÇÃO DAS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 
PARA A COMUNIDADE             X 

9 GRUPO FOCAL DE AVALIAÇÃO             X 

10 
PUBLICAÇÃO DO DVD COM COLETÂNEA DE 
NARRATIVAS             X 

11 

VEICULAÇÃO DOS INTERPROGRAMAS NA TV UFG 
((EXPECTATIVA DE DATA A DEPENDER DA 
DISPONIBILIDADE DE GRADE DA EMISSORA             X 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMARAL, LÍLIAN. INTERTERRITORIALIDADES: PASSAGENS, CARTOGRAFIAS E IMAGINÁRIOS. IN: AMARAL, 
LILIAN; BARBOSA, ANA MAE (ORG.). INTERTERRITORIALIDADE: MÍDIAS, CONTEXTOS E EDUCAÇÃO. SÃO PAULO: 
EDIÇÕES SESC, 2010. 

__________. TÁTICAS PARA CARTOGRAFAR E HABITAR O ESPAÇO DA CIDADE. PRÁTICAS PERFORMATIVAS - 
OBSERVATÓRIO BOM RETIRO. IN: ARTE/EDUCAÇÃO: CORPOS EM TRÂNSITO: XXII CONFAEB, 2012, SÃO PAULO. 

14 

 

ARTE/EDUCAÇÃO: CORPOS EM TRÂNSITO: ANAIS DO XXII CONFAEB. SÃO PAULO: UNESP, 2012.  

ASSIS, HENRIQUE LIMA. AS CONTRIBUIÇÕES DAS IMAGENS EM MOVIMENTO NA APRENDIZAGEM CULTURAL 
DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. IN: RODRIGUES, EDVÂNIA BRAZ TEIXEIRA (ORG.); ASSIS, HENRIQUE 
LIMA (ORG.). O ENSINO DE ARTES VISUAIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES CONTEMPORÂNEAS. GOIÂNIA: 2009, 
P.83-90. 

BAUMAN, ZYGMUNT. IDENTIDADE.RIO DE JANEIRO: ZAHAR, 2005.  

BERGER, JOHN. MODOS DE VER. RIO DE JANEIRO: ROCCO, 1999. 

CHARRÉU, LEONARDO. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE PESQUISA NA UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA: UMA 
REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A/R/TOGRAFIA E METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO PARALELAS. IN: MARTINS, 
RAIMUNDO E TOURINHO, IRENE (ORGS) PROCESSOS & PRÁTICAS DE PESQUISA EM CULTURA VISUAL & 
EDUCAÇÃO. SANTA MARIA: EDITORA UFSM, 2013, P.97-113. 

COUTINHO, LAURA MARIA. O OLHAR ENQUADRADO E OUTROS LOCAIS DE CONFLITO NA CULTURA VISUAL 
CONTEMPORÂNEA. IN: MARTINS, RAIMUNDO. VISUALIDADE E EDUCAÇÃO. GOIÂNIA: FUNAPE, 2008. 

DENZIN, NORMAN K. LINCOLN, YVONNA S. A DISCIPLINA E A PRÁTICA DA PESQUISA QUALITATIVA. IN: 
DENZIN, NORMAN K. LINCOLN, YVONNA S. O PLANEJAMENTO DA PESQUISA QUALITATIVA: TEORIAS E 
ABORDAGENS. SÃO PAULO: ARTMED, 2003. 

DIAS, BELIDSON. PRÉ-ACOITAMENTOS: OS LOCAIS DA ARTE/EDUCAÇÃO E DA CULTURA VISUAL. IN: MARTINS, 
RAIMUNDO. VISUALIDADE E EDUCAÇÃO. GOIÂNIA: FUNAPE, 2008. 

__________. O I/MUNDO DA EDUCAÇÃO DA CULTURA VISUAL. BRASÍLIA: EDITORA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ARTE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2011. 

EFLAND, A; FREEDMANK, K E STUHR, P. TEORIA PÓS-MODERNA: CAMBIAR CONCEPCIONES DELA ARTE, LA 
CULTURA Y LA EDUCACIÓN. IN: LA EDUCACIÓN EM EL ARTE POSMODERNA. BARCELONA: PAIDÓS, 2003, P. 39-
98. 

GASKELL GEORGE. PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM: UM MANUAL PRÁTICO. 
PETRÓPOLIS: VOZES, 2002, P. 343-364. 

GUIMARÃES. LEDA; FERNANANDES. WOLNEY. NARRATIVAS VISUAIS COMO EXPERIMENTAÇÕES ESTÉTICAS. 
IN: RODRIGUES, EDVÂNIA BRAZ TEIXEIRA (ORG.); ASSIS, HENRIQUE LIMA (ORG.). O ENSINO DE ARTES VISUAIS: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES CONTEMPORÂNEAS. GOIÂNIA: 2009, P.39-44. 

HALL, STUART. A CENTRALIDADE DA CULTURA: NOTAS SOBRE AS REVOLUÇÕES CULTURAIS DO NOSSO TEMPO. 
PORTO ALEGRE: EDUCAÇÃO E REALIDADE,1997. 

__________. QUEM PRECISA DE IDENTIDADE?  IN: SILVA, TOMAZ TADEU DA (ORG.). IDENTIDADE E 
DIFERENÇA. PETRÓPOLIS: VOZES, 2000. 

JOLIVEAU, THIERRY. O LUGAR DO MAPA NAS ABORDAGENS PARTICIPATIVAS. IN: ACSELRAD, HENRI (ORG). 
CARTOGRAFIAS SOCIAIS E TERRITÓRIO. RIO DE JANEIRO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, 2008. 

KELLENER, DOUGLAS. LENDO IMAGENS CRITICAMENTE: EM DIREÇÃO A UMA PEDAGOGIA PÓS-MODERNA. IN: 



239

15 

 

SILVA, TOMAZ TADEU DA (ORG.). ALIENÍGENAS NA SALA DE AULA. PETRÓPOLIS: VOZES, 1995, P. 104-131. 

MARTIN, MARCEL. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA. SÃO PAULO: BRASILIENSE, 2003. 

MARTINS, ALICE FÁTIMA. DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA À EDUCAÇÃO PARA A CULTURA VISUAL: REVENDO 
PERCURSOS, REFAZENDO PONTOS, PUXANDO ALGUNS FIOS DESSA MEADA... IN: MARTINS, RAIMUNDO; 
TOURINHO, IRENE. EDUCAÇÃO DA CULTURA VISUAL: NARRATIVAS DE ENSINO E PESQUISA. SANTA MARIA: 
EDITORA UFSM, 2009. 

MARTINS, RAIMUNDO. CULTURA VISUAL: IMAGEM, SUBJETIVIDADE E COTIDIANO. IN: MEDEIROS, MARIA 
BEATRIZ DE. (ORG.) ARTE EM PESQUISA: ESPECIFICIDADES. ENSINO E APRENDIZAGEM DA ARTE; LINGUAGENS 
VISUAIS. BRASÍLIA: EDITORA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2004, P.160-166. 

MODERNO, ANTÔNIO. A COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL NO PROCESSO DIDÁTICO. LISBOA: EDIÇÃO DO 
AUTOR, 1992. 

MORAN, JOSÉ MANUEL. O VÍDEO NA SALA DE AULA. IN: REVISTA COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO. SÃO PAULO: 
ECA-EDITORA MODERNA, JAN/ABR DE 1995, P. 27-35. 

NEVES, JOSÉ LUIS. PESQUISA QUALITATIVA: CARACTERÍSTICAS, USOS E POSSIBILIDADES. CADERNO DE 
PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO. SÃO PAULO, V.1, Nº3, 2º SEM./1996. 

PEREIRA, ELIANE M. C. M. A CONSTRUÇÃO DE NAÇÃO E REGIÃO EM GOIÁS: 1830-1945. IN: CIÊNCIAS 
HUMANAS EM REVISTA. GOIÂNIA: EDITORA UFG, 1995.  

SAINT-HILAIRE, AUGUSTE. VIAGEM A PROVÍNCIA DE GOIÁS. SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRAS, 1975. 

SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA. MODERNIDADE, IDENTIDADE E A CULTURA DE FRONTEIRA. IN: PELA MÃO 
DE ALICE: O SOCIAL E O POLÍTICO NA PÓS-MODERNIDADE. SÃO PAULO: ED. CORTEZ, 2005, P.135-157. 

 



240



241


