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Quem sou o eu se não está cá o outrem? Qual é o destino de uma vida que só existe por 

ela mesma? Filosofia em autofagia, numa hora dessas? Riu, mentalmente! No exercício de um 

esforço hercúleo, murmurou: desgraçados! Ninguém ouviu. Riu, mentalmente, novamente! 

Pensou em seus afetos. Afeiçoados, íntimos e companheiros. Chegadas, colegas e camaradas. 

Amigos! Amigas! Não é possível ser quando vocês não estão. A ausência de vocês é 

privação de mim mesmo. Gostaria que soubessem, quem me dera se pudesse lhes dizer, o 

absentismo da minha jornada não foi o meu esmaecimento! O desaparecimento de vocês é o 

que faz certa a minha inexistência. 

Entristeceu-se! Na cabeça, eco de seus pensamentos. Desejou arduamente, assim como 

o sol fazia arder o seu corpo que, de alguma forma, os seus e as suas soubessem o quão 

importantes são. Colocou-se em dúvida. Seus ossos doíam, seu estômago roncava e sua alma, 

em dúvida. Possuído pelo se, retornou para a memória. 
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Estaria eu, feliz? Dúvidas! Quem me ensinou a duvidar? Buscou nos rincões de suas sinapses 

alguém para culpar. Afinal, se a condição de flagelo na qual se encontrava, advinha do ato de 

duvidar, havia muito sofrimento para ser compartilhado. 

Compartir! Compartilhar! Gritou a partir de um movimento que articulou, em 

colaboração, músculos da garganta, das bochechas, da língua e dos lábios! Se fosse grego, teria 

dito “eureca”, mas a mistura mauritana e afro-indígena só lhe permitiu berrar: Vixi! Moço do 

céu, lembrei demais de quem me pôs a duvidar! 
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Pi! Pi! Pi! Tirou a mão que pressionava algumas teclas do computador. 

Durante seu passeio onírico, a mão deslizou para o teclado e por lá ficou. Foi acordado 

quando o aplicativo de texto de seu computador alertou-o sobre os limites de caracteres pré-

estabelecidos. Eram quase 300 páginas de “asoidjp aiuohf piuahsfi uahdfp kkkkkk ueuebr”. 

Ainda no acordar, momento de profunda fragilidade cognitiva, lembrou-se do que estava 

fazendo antes de seu “desmaio”: Minha tese! – exclamou de supetão. 
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quando acordou, foram tomando forma, ficando nítidos. Naquele instante, incrédulo, percebeu 

que mesmo desengonçado, o texto fez sentido. O cursor piscava, initerruptamente, na última 

etapa de seu trabalho. Acima do cursor, Agradecimentos. 
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pensamentos sagazes. Ah! – recordou-se de algo importante. Resolveu digitar: 

Martins Muniz, Muniz, Zoiúdo! Mestre no cinema e na amizade. Sabemos de 
muitas histórias suas, mas talvez, uma coisa que você não saiba, é a quantidade 
de histórias que você me permitiu contar. Você é um homem faceiro e danado, 
viu!?  
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prática, a colaboração e tudo mais que não cabe em fonte Times, Tamanho 12, 
e Espaçamento 1,5 cm. 

É, meu amor, muito obrigado pela jornada, pela companhia. Ela acontece toda 
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EPÍGRAFE 

 

 

A Palavra 
 
A palavra que soa no ar. 
Ao longe vai se concretizar 
E um dia terá a volta 
Ao seu ponto original. 
Seja para o bem ou para o mal 
Pensa bem nas palavras que soltas. 
 
A palavra mal-intencionada 
Só vem, não fica registrada, 
Apesar de me ferir o coração 
A dor... sinto somente naquela hora; 
A mágoa vai logo embora 
E o castigo é o meu perdão. 
 
Vingança comigo não vai; 
Deus é minha defesa; meu Pai 
Faz-me recuperada e feliz. 
Toda a dor que sofri 
Das duras palavras que ouvi 
Guardo nenhuma cicatriz. 
 
A Palavra, com o poder que tem, 
Pode construir tanto o mal como o bem. 
Por isso recomendo: muito cuidado! 
Tua palavra será teu fardo 
Tanto neste mundo como no além 
 
Alice Vieira Martins  
Brasília (DF) 
16/06/1982 
 
(MARTINS, A. V., 2014, p. 61) 

 

 



 

 

RESUMO 

Todas as pessoas são potenciais contadoras de histórias sejam elas literais ou literárias, 

documentais ou fantásticas, reais ou ficcionais. Em tempos de imersão nas tecnologias da 

informação e comunicação, a realização cinematográfica é utilizada para elaboração de 

narrativas que constituem nossas identidades e imaginários. Tendo isso em vista, esta pesquisa 

de doutorado objetivou o que seria minimamente necessário para se fazer um filme colaborativo 

e de forma solidária em lugares de aprender que, além de espaços, são pessoas, experiências e, 

sobretudo, comunidades. Para tanto, abordamos um cinema feito sob a égide de visualidades 

permeadas por narrativas do cotidiano que ocupam, de forma heterogênea, espaços 

comunitários de aprendizagem. Em um primeiro momento sistematizamos a atuação do grupo 

Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, uma devir-escola, testando os elementos que 

permitem uma realização cinematográfica com parcos recursos – financeiros e humanos – e 

com o acolhimento de pessoas sem qualquer experiência na área do cinema. Com base na 

experiência adquirida, e por meio das ferramentas propostas no método da a/r/tografia e 

pesquisa narrativa, nós aplicamos estratégias de realização cinematográfica colaborativa em 

ambiente da educação formal, no bojo da disciplina curricular Artes Visuais, no Colégio da 

Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim. Os resultados consistiram em reflexões sobre o 

papel das relações e circunstâncias na práxis, definição e realização do que os e as estudantes 

pensam ser filme e cinema a partir da ênfase na realização cinematográfica em detrimento do 

uso de filmes enquanto suporte pedagógico. E, ainda nessa esfera, pôde ser verificado o 

resultado do desenvolvimento e da aplicação prática do conceito de poética da solidariedade 

dentro e fora da escola, proposto pela pesquisadora e cineasta Alice Fátima Martins. Os 

resultados práticos dessa trajetória acadêmica e, principalmente comunitária, consistiram na 

execução da I MAWM – Mostra Audiovisual do CPMG – Waldemar Mundim com exibição de 

19 filmes realizados integralmente, da concepção à finalização, por estudantes do colégio, e na 

realização de três filmes curta-metragem e um filme longa-metragem, O Legado do Artífice. 

Deste modo, esta pesquisa contribui com as discussões que envolvem múltiplas visualidades 

que agem na mediação das relações sociais no contexto escolar e, também, nas reflexões 

relativas ao desenvolvimento de habilidades curriculares dos e das estudantes por meio do 

exercício de se pensar e fazer filmes. 

Palavras-chave: cinema, poética da solidariedade, narrativas cotidianas, artes visuais, educação 



 

 

ABSTRACT 

Potentially, every person is a storyteller, no matter if their stories are literal or whimsical, real 

or fictional. In times of Computer Mediated Communication and social media immersion, 

cinematographic narratives are key elements to building our imaginary and identities. With that 

in mind, this doctoral dissertation explores learning spaces and the minimum resources that 

may be required to create these film narratives through collaboration and solidarity. Thus, this 

research work emphasizes a cinema that is built upon the everyday visual gestalt of individuals 

and their experiences in communal learning spaces that, in addition to spaces, are people, 

experiences and, above all, communities. First, this research created a systematic analysis of 

the works by the Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, and its work of developing movie 

narratives with limited physical and financial resources, and with the participation of 

individuals with no prior experience in the film industry. Through the experience gained from 

the immersion of the Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema work, and the tools and 

methods proposed by a/r/tografia and narrative research studies, this research study further 

investigated the methods of cinematographic production in the formal education program 

offered by the visual arts curriculum at the Waldemar Mundim, Colégio da Polícia Militar de 

Goiás. These findings comprised considerations about the role of relationships and practical 

circumstances, which were created mainly from the concepts (creation and execution) students 

have of film and cinema processes themselves and based on the preconceptions related to 

cinematographic narratives as pedagogical tools. It was possible to verify the use of the Poetic 

of Solidarity concept both in and out of the school setting, as proposed by researcher and 

filmmaker Alice Fatima Martins. This curricular experiment culminated with the creation of 

the First Audiovisual Fair of the Colégio da Polícia Militar de Goiás, Walter Mundim, in which 

premiered 19 films that were completely conceptualized, produced, and shot by students of the 

program, three short-feature films and one feature-length film, O Legado do Artifice (The 

Craftsman Legacy). Therefore, this research work contributes to the theories of multi-visualities 

used to mediate the social relations within the context of school and education. Also, it reflects 

upon the development of curricular activities of students through the conceptualization and 

execution of films.  

Keywords: circumstantial cinema, Poetic of Solidarity, everyday narratives, visual arts, 

education 



 

 

RÉSUMÉ 

Toutes les personnes sont potentiels conteurs des histories, qu'ils soient littéraux ou littéraires, 

documentaires ou fantastiques, réels ou fictifs. En moments d’immersion dans les technologies 

de l’information et de la communication, le cinéma sert à l'élaboration de récits qui constituent 

nos identités et nos imaginaires. Dans cette optique, cette recherche doctorale visait ce qui serait 

le minimum nécessaire pour réaliser un film collaboratif et solidaire dans les lieux 

d'apprentissage qui, en plus des espaces, sont des personnes, des expériences et surtout des 

communautés. Donc, nous abordons un cinéma réalisé sous l'égide de visualités imprégnées de 

récits quotidiens qui occupent, de manière hétérogène, des espaces communautaires 

d'apprentissage. Dans un premier temps, nous avons systématisé le travail du groupe Sistema 

CooperAÇÃO Amigos do Cinema, une devenir-école, testant les éléments qui permettent une 

production cinématographique avec des ressources limitées - financières et humaines - et avec 

l'accueil de personnes sans aucune expérience dans le domaine du cinéma. Sur la base de 

l'expérience acquise et à travers les outils proposés dans la méthode d'a/r/tographie et de 

recherche narrative, nous appliquons des stratégies de réalisation de films collaboratifs dans un 

environnement d'éducation formelle, dans le cadre du programme d'arts visuels, au Collège de 

la Police Militaire de Goiás (CPMG) – Waldemar Mundim. Les résultats ont consisté en 

réflexions sur le rôle des relations et des circonstances dans la praxis, la définition et la 

concrétisation de ce que les étudiants pensent du film et du cinéma, à partis de l’emphase dans 

la réalisation cinématographique au détriment de l'utilisation des films comme support 

pédagogique. Et, toujours dans ce sujet, il a été possible de vérifier le résultat du développement 

et de l'application pratique du concept de poétique de la solidarité à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'école, proposé par la chercheuse et cinéaste Alice Fátima Martins. Les résultats pratiques de 

cette trajectoire académique et, principalement communautaire, ont consisté en l'exécution de 

le Première MAWM - Mostra Audiovisual do CPMG - Waldemar Mundim, avec l'exposition 

de 19 films entièrement réalisés, de la conception à la réalisation, par des étudiants du collège, 

et la production de trois courts métrages et d'un long métrage, O Legado do Artífice. De cette 

façon, cette recherche contribue aux discussions qui impliquent de multiples visualités qui 

agissent dans la médiation des relations sociales dans le contexte scolaire et, aussi, dans les 

réflexions liées au développement des compétences curriculaires des élèves à travers l'exercice 

de la pensée et de la réalisation de films. 

Mots-clés : cinéma, poétique de la solidarité, récits quotidiens, arts visuels, éducation. 
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SINOPSE 

Desde pequeno tive o privilégio de conhecer o mar. Situação que seria 
improvável para um habitante de baixa renda nascido no ponto central do 
cerrado brasileiro. Contudo, a vida me presenteou com um pai alçando voos 
na terra onde o vento faz a curva ao entrar no Brasil, literalmente. A cidade 
em questão é Natal – RN e a casa dele está a 350 metros de caminhada da 
praia de Ponta Negra. A aproximação do final de ano gerava a expectativa de 
passar férias escolares na casa de papai. 

Eu sou filho único com quatro irmãos. Um casal de irmãos por parte de mãe 
e dois irmãos por parte de pai sendo eu o mais velho entre eles. Nessa condição 
relegada pela vida, sempre tive a responsabilidade de zelar por eles na 
ausência de meus pais. Normalmente não havia reclamações de minha parte, 
a não ser quando eu desejava fugir dos meus deveres. 

Em um dos meus primeiros dias de férias escolares, já em Natal, meu pai pediu 
para que eu cuidasse de minha irmã de três anos. À época, eu com 12 anos, 
não queria desapontá-lo ao revelar que preferia ir à praia em vez de atender 
ao seu pedido. Para conseguir fazer as duas coisas, cuidar de minha irmã e ir 
à praia, elaborei uma estratégia arriscada: teria que enganar meu irmão - de 
nove anos - para que ele cuidasse de Gabriela. 

Para atingir meus objetivos, eu pensei o seguinte: vou esconder uma 
mensagem em um aplicativo no computador em que estaria escrito “Pedro, eu 
fui à praia. Cuide de Gabriela até eu voltar. Não me demoro”; vou desmontar 
o computador todo e espalhar as peças pelo quarto, pois na minha linha de 
raciocínio até o meu irmão terminar de montar a máquina para ver a 
mensagem, eu já estaria de volta da praia em tempo. 

Com um calção de banho por baixo da bermuda, eu comuniquei ao meu irmão 
que uma mensagem “muito importante” estava gravada para ele no 
computador. Assim que ele virou as costas, já iniciei a execução do meu plano. 
Eu joguei a bermuda no chão e corri até a varanda onde pulei para o quintal, 
pois se eu abrisse a porta da casa poderia me entregar. 

Em linha reta, considerando um atalho por meio de lotes baldios, a distância 
da casa à praia diminui consideravelmente. Seriam 150 metros a menos para 
serem percorridos, o que me daria um tempo maior na praia. Não pensei duas 
vezes e corri braquiária adentro. A ansiedade aumentava na mesma proporção 
que aumentava o som das ondas do mar. 

Imagine agora a seguinte cena. A vegetação com mato elevado, criando a 
ilusão de uma cabeça de criança levitando, pois todo corpo estava coberto pela 
densidade das folhas. Em determinado momento, como em um passe de 
mágica, a criança desaparece. Seria essa a cena observada caso alguém 
estivesse no local. 

O que de fato aconteceu foi que, em desatenção com os obstáculos em trilha, 
eu caí em um buraco, de dois metros de profundidade, coberto por algumas 
plantas que atenuaram a queda. Felizmente consegui escalar pelas laterais e 
com ânimo inabalável continuei o percurso até à praia. Reparei que meu corpo 
estava arranhado dos pés à cintura, mas isso não me impediu de entrar no mar. 
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Ao estar no máximo por dois minutos dentro da água salgada, eu comecei a 
sentir uma coceira insuportável. A sensação era que eu havia me transformado 
em um sal de frutas com a água borbulhando ao meu redor. A minha primeira 
reação foi querer ficar mais tempo na água para ver se a situação melhorava. 
Depois de cinco minutos e o escalonamento da coceira para dor, eu resolvi 
sair do mar. 

As minhas pernas estavam vermelhas e cheias de bolhas. A pele, por causa do 
inchaço, começou a ser friccionada ao andar para voltar à casa de meu pai. Eu 
ainda pensei em insistir na teoria de ficar dentro da água para melhorar a 
coceira, mas o peso na consciência e a dor que eu comecei a sentir me fizeram 
sair da praia. Depois de vinte minutos de caminhada, em um trecho que não 
demoraria mais do que cinco para ser concluída, eu cheguei à casa. Bati e por 
ironia do destino foi meu pai quem abriu a porta. 

Nós descobrimos depois que o buraco no qual caí estava totalmente ocupado 
por urtigas. Um conjunto de plantas que possuem em suas folhas fios bem 
finos repletos de ácido fórmico. Em contato com a pele, esse ácido pode causar 
queimaduras e dermatite. O problema ainda foi agravado pelo meu contato 
com a água salgada do mar que desidratou a pele e potencializou os efeitos 
causados pela intoxicação. 

Os ferimentos ocasionados pelo acidente eram vistos por mim enquanto um 
castigo divino. Como se eu os tivesse merecido por ter desobedecido as ordens 
diretas de meu pai. Uma lição de moral dada pelo universo para que eu 
pudesse compreender a importância da obediência e respeito aos mais velhos. 
Contudo, ainda que tenha gerado danos físicos, a história também possibilitou 
desenvolver experiências com humor, risos e alegria. Aliás, permitiu mais do 
que isso. 

Eu ainda não tinha condições de compreender o lugar que essas histórias – 
com “h” minúsculo – ocupariam não só na memória, mas na minha vida como 
um todo. Nunca imaginei que essas vivências ultrapassariam os limites das 
rodas de conversa, onde são compartilhadas, casualmente, nossas narrativas. 
Ao passo que crescia e adulto me tornava, contar histórias extrapolou as 
expectativas do contexto pessoal para abraçar os meus anseios profissionais. 

Hoje vejo que, não por acaso, me formei em Comunicação Social - Jornalismo 
e, também, em Licenciatura em Artes Visuais. Ainda que tais escolhas fossem 
consideradas transgressões ao status quo no que se pensa para uma vida 
profissionalmente e financeiramente segura, foram elas que me permitiram, 
institucionalmente, contar histórias. 

Assumir e reconhecer-me enquanto agente nesse processo, gerou conflitos 
familiares. Qual é o ganho material e financeiro a se obter contando histórias? 
Quanto ganharia um professorzinho? E um realizador cinematográfico? 
Alguns parentes pararam de falar comigo por causa disso, mas esse é um outro 
causo. O fato é que segui. 

Assim, esse meu caminho foi e é constituído por narrativas que me 
impulsionam para a realização cinematográfica. Elas, as experiências, me 
conduzem para um lugar de contação, de conforto e de compartilhamento. E, 
pelo fato de serem importantes para mim e terem marcado a minha vida, eu as 
utilizo enquanto base, fundação e estrutura para meus projetos 
cinematográficos e acadêmicos. Não há como separar o realizador 
cinematográfico, professor e o pesquisador das personas que habitam em 
mim. Afinal, não seria o cinema mais uma forma de fazer e compartilhar 
histórias? 
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ARGUMENTO 

Esse trabalho, como a maioria das coisas que já fiz nessa vida, é sobre histórias e filmes. 

Aliás, é uma tentativa de contar histórias sobre contar histórias antes mesmo delas virarem 

filmes. A partir dessas linhas, saiba você, que serão contadas muitas delas. Elas são de fantasma, 

de carrinho, de galinha, de anti-heroína, de mestre artífice e de muitos outros e outras. Algumas 

são histórias de mentira, mas todas são verdadeiras histórias1. 

Exposto assim pode parecer complicado, e, de certa forma, para mim o é. Ao ouvir 

histórias e compartilhá-las, outras são criadas. E, durante esses processos, elas não ficaram 

desgarradas por aí. Foram todas entrelaçadas e incorporadas a mim no ciclo perpétuo de quem 

vive, de quem acontece e de quem tenta. Dessa forma, e não haveria como ser diferente, eu 

tratei e ainda trato as narrativas do cotidiano, um dos aspectos basilares dessa pesquisa, 

enquanto bens democráticos e inalienáveis. Afinal, o que ou quem somos sem as nossas 

histórias? 

No desejo de compreender esses anseios, eu pensei em duas maneiras distintas. A 

primeira é uma exigência institucional e, também, a forma pela qual grande parte das discussões 

acadêmicas acontecem: o texto. O que se lê agora é resultado do exercício de pensar nossas 

histórias nesta condição. É contexto e informação em língua portuguesa frequentemente 

atravessada por estrangeirismos tanto na escrita quanto nos conceitos. 

A segunda aconteceu em outra esfera, no caso, a das imagens. E assim mesmo, no plural, 

através e por meio delas, eu me desafiei a compartilhar todo o aspecto sinestésico das 

experiências que me afetaram ao longo dessa pesquisa. Foi a percepção do espaço no set de 

filmagem, seja ele uma sala de aula ou a casa de alguém. Foi a noção do tempo em estar-criar-

saber-fazer narrativas cinematográficas com as mãos, com os olhos, e todo o corpo. Foi o cheiro 

de gente entremeado por comida e conversa boa e o exercício de oitiva sendo o resultado desse, 

ruído ou silêncio. 

 

1 Ao pensar no processo de popularização da ciência e na natureza da minha pesquisa que envolve narrativas do 
cotidiano, eu adotei uma escrita com perfil literário e menos formal. A intenção é conseguir compartilhar esse 
trabalho de modo com que eu possa criar interlocução com uma grande parcela de pessoas, principalmente com 
as que não habitam os espaços acadêmicos. Contudo, o desafio está em escrever de forma e linguagem mais 
acessíveis, distante do academicês nababesco, porém tratando com o devido cuidado e profundidade que o assunto 

e as pessoas merecem. 
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A minha esperança é que a narrativa com a qual começo a tese tenha possibilitado, ao 

menos um pouco, imaginar o que aconteceu comigo como se você2 estivesse presente na 

situação. Um ser onisciente e onipresente que, de forma fluida, percebe os acontecimentos pelos 

ângulos desejados. 

Aliás, não é apenas perceber. É também criar, na condição de ser senciente, as dores, as 

coceiras, a empolgação e até mesmo o sentimento de culpa na forma de castigo divino descritos 

no desfecho do relato ora apresentado enquanto a Sinopse dessa tese. Assim, nós construímos 

histórias novas, já que, a partir do compartilhamento da minha experiência com a inclusão de 

suas perspectivas e seus sentimentos, a história deixa de ser só minha e passa a ser nossa. 

Talvez não seja surpresa, até porque resumo de texto acadêmico que se preze deve 

revelar, em síntese, do que se trata o material a ser lido. E, mesmo dando um spoiler3 já no 

início, eu quero afirmar que produzir esse material só faz sentido com a sua leitura. 

 Essa é uma tentativa de possibilitar diálogos por meio de contextos que me movem e, 

sobretudo, possam mover outras pessoas. Situações baseadas em discursos no estilo narrativo 

podendo ser refutadas, aceitas e/ou transformadas. Experiências que geram sentido, sentido que 

permeia o cotidiano, cotidiano que vira imagem e imagem que vira filme. 

Ou seja, a esfera das imagens não se trata de quaisquer imagens e sim de imagens em 

movimento. Essa, a linguagem cinematográfica, para mim é familiar, e, sobretudo, afetiva. Até 

quando fixadas nas paredes por onde rabisquei, estáticas no mundo natural sob a regência do 

tempo de Cronos, elas se movimentavam em meus pensamentos.  

Eu chamo esse movimento de imaginação. Aos olhos de minha mãe, uma criança 

brincava sozinha. No meu universo, uma infinidade de histórias marcadas por cenários cujos 

 

2 A forma bem como os métodos baseados na A/r/tografia que foram utilizados nessa pesquisa possibilitam o uso 
dos pronomes de tratamento e pessoais em primeira pessoa, ora no singular, ora no plural. Também há uma 
preocupação com a tratativa de gêneros no decorrer do texto. Essa abordagem será explicitada na [Sequência. 1] 

EXT/INT. Da vida para a escrita – NASCENTE, trecho da pesquisa referente às discussões metodológicas. 

3 Spoiler é o termo em inglês para uma situação na qual o enredo de determinada trama, ou parte essencial dele, é 
revelado publicamente de forma antecipada à exibição da narrativa, que, no nosso caso, é a cinematográfica. É 
revelar o desfecho de um filme, quais personagens vencem e quais perdem, quem traiu e quem foi traído e as 
reviravoltas dramáticas que poderiam nos surpreender. Enfim, há quem diga que não existe problemas em se 
antecipar narrativas, mas, para muitas pessoas é a ruína de uma experiência proporcionada pelas histórias 

projetadas em telas espalhadas por todos os lugares. 
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limites se entremeavam costurando umas e resvalando outras. Na língua, imaginação é 

substantivo, mas na minha vida sempre foi verbo. 

Ainda infante, a manifestação da imaginação se dava por meio da contação de histórias 

e rabiscos nas paredes de minha casa. Eram registros de resistência na imensidão de um espaço 

branco, opaco. A cada marca, um tapa. A insistência era potencializada pelo prazer de me fazer 

presente no mundo, por meio dos desenhos, ao mesmo tempo que resistia às broncas e 

chamativas de minha mãe. 

As narrativas que ocupavam as superfícies de alvenaria faziam referência às ações do 

cotidiano com pitadas generosas de inventação – a agência na invenção –. O dia a dia na escola, 

e, principalmente, no condomínio de edifícios onde morei eram os espaços de inspiração. A 

peripécia típica de uma criança com muita energia alimentava o imaginário com uma infinidade 

de artifícios inventados. 

Eram bicicletas imaginadas enquanto veículos automotores. Ônibus, carros e motos 

eram as escolhas mais comuns. Nós adaptávamos lascas de chinelo ou cartas de baralho que, 

amarradas ao garfo da bicicleta e em contato com os raios da roda, emulavam o ronco de uma 

máquina. 

Sacolas plásticas, dessas encontradas em supermercados, eram utilizadas como uma 

espécie de paraquedas nas molecagens em canteiros de obras espalhados pelo bairro da classe 

emergente. Pulávamos de cima dos sobrados inacabados sobre os montantes de terra e areia da 

construção. O sistema de segurança não precisava funcionar, pois a mera presença dele já 

satisfazia a simulação. 

Nem todas as brincadeiras eram pacíficas – minha mãe que não saiba –. Estilingues com 

armamento pesado à base de semente de mamona. Pedaços curtos de cano do tipo PVC com 

balões, desses de festa, munido com grãos de feijão. Muita sorte e pouco juízo foram as marcas 

das inúmeras guerras durante a minha infância. 
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Figura 1: Momento do recreio na Colégio Polivalente Tributário Henrique Silva – Goiânia/GO4 
Foto: Arquivo pessoal, 1998. 

Essa capacidade de subverter os espaços, os objetos e as situações era alimento para a 

vontade de transgredir. Ação que, ao gerar memória e ser fonte de inspiração para outras 

narrativas, colocou em risco de morte, literalmente, nós, os protagonistas dessas histórias. 

Acidentes em buracos cobertos por plantas urticárias, saltos realizados dos telhados 

alheios – casas em construção sobre montes de areia, ataque de cães raivosos na tentativa 

frustrada de furtar mandioca5 em uma escola do bairro. Vivências que surgiram e foram 

impulsionadas por pequenas pretensões, por simples desejos de querer fazer algo. Toda 

experiência relatada no texto que inicia esse trabalho foi motivada pela vontade de ir à praia. O 

que de extraordinário existe nessa motivação? 

 

4 Nesse trabalho há uma evidente preferência para o uso de imagens na estrutura do texto escrito. As figuras já 
estão contextualizadas no decorrer do texto, o que visa a compreensão das visualidades por elas possibilitadas. 
Assim, de forma consciente, eu optei por não cumprir as normas estabelecidas na ABNT para a inserção de 
legendas em figuras – imagens – que consiste na ordem: legenda, figura, fonte. Em vez disso, a legenda está 

inserida após a imagem, junto à fonte para que não ocorra redundâncias informacionais – figura, legenda, fonte. 

5 Todas essas narrativas, com meu envolvimento direto, aconteceram de fato. No caso do furto das mandiocas, um 
dos garotos que participou da ação teve a sua perna dilacerada pelos cães que vigiavam a escola pública da qual 
tentávamos subtrair as plantas. Para além das marcas subjetivas na construção de memórias, elas também são 

constituídas por marcas físicas, literalmente. 
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Figura 2: Praia de Ponta Negra (Natal/RN) em 1994. 
Foto: Arquivo pessoal, 1994. 

Tais vivências cotidianas culminaram, para mim, em experiências simbólicas, e, 

sobretudo, físicas. As marcas dessas narrativas fixadas em meu corpo estabeleceram o vínculo 

entre memória e visualidades, saberes e práticas. Parece inerente à minha natureza essa vontade 

de compartilhar esses casos. Desejo que surgiu nos rabiscos em superfícies tangíveis no mundo 

natural e caminhou para o infinito abismal dos pixels no universo das imagens digitais 

cinematográficas. 

Imagens essas, transmitidas pela difusão de ondas televisas, me encantavam à medida 

que mergulhava em suas realidades ficcionalmente constituídas pelo cinema. O interesse nos 

desenhos, e, em especial nos seriados televisivos – especificamente os japoneses – era tão 

profícuo que me desligava da realidade de quem quer que fosse, mas, principalmente, a da 

minha mãe. 

Ela considerou a minha introspecção nas marés midiáticas enquanto um problema 

fisiológico: meu filho tem problemas auditivos, ele não me ouve quando falo com ele. Ele não 

reage por nada. Nós fomos em várias consultas entre otorrinos e fonoaudiólogos, o que gerou 

mais frustração. Em algum momento ela se convenceu de que o distúrbio físico não era o pior 

cenário. 

O problema em si não era mais uma questão de surdez seletiva, mas o tempo. O tempo 

perdido era o que mais incomodava minha mãe. Havia naquele aparelho televisivo a 
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materialização de um inimigo cujas narrativas eram utilizadas enquanto ferramentas para 

fomentar a não-utilidade. Para ela, o tempo funcionava como unidade principal de medição da 

qualidade de vida, ou seja, estar na frente da televisão era o desperdício de momentos valiosos. 

Sendo assim, o conflito estabelecido entre aproveitar ou não aproveitar a vida, perder 

ou ganhar tempo, revelou a distância existente entre as prioridades de uma pessoa adulta e de 

uma pessoa criança. A noção sobre a obrigatoriedade em ser útil ou se prestar à utilidade é 

típica de uma formação social marcada por um sistema que trata a criança, e suas atividades, 

como pequenos adultos inaptos à produção. 

Ser útil, por exemplo, consistia na realização das tarefas escolares e no acúmulo de 

conhecimento que garantisse um futuro promissor para o adulto que estaria por vir. E por 

promissor pode se conceber enquanto uma condição de segurança financeira-material. Mas, não 

posso cometer uma injustiça e inferir que o desejo de minha mãe era apenas e simplesmente 

juízo de valor sobre o caminho profissional de um contador de histórias. 

De forma pragmática, o tempo parado em frente à TV ou até mesmo desenhando nas 

paredes significava mais trabalho para uma mulher, mãe-solo, com três filhos. Ela acreditava 

que esse tempo com a televisão deveria ser integralmente voltado para com os cuidados e 

supervisão de meus irmãos mais novos para além do qual eu já me dedicava. Ainda que eu o 

fizesse, não seria permitido, para ela, nem mesmo um suspiro na ressaca de uma jornada 

contínua de trabalho. 

Ela desejava o futuro que julgava, reforçada pela formação cultural, ser o melhor para 

mim. Para além de querer que eu fosse bem-sucedido, não esperava que eu não repetisse o 

caminho que ela mesmo trilhou. Remover desenhos e rabiscos como quem arranca narrativas 

impressas das paredes do imóvel era muito mais do que estabelecer uma condição estética para 

o espaço. Era a construção de um caminho que garantisse conforto e utilidade.  

Por isso, considerando que eu não sabia o que agora sei, rabiscar as paredes do 

apartamento significava abalar a ordem vigente estabelecida. A quebra de uma estética sólida 

e perpetuada na seara das cores para apartamentos de uma classe pobre no auge das décadas de 

80 e 90. O branco era – e ainda é – o tom da higiene, da hegemonia e de um possível futuro 

promissor. 

Os conflitos e desentendimentos foram constantes ao longo da infância até o início da 

adolescência. O desejo e a necessidade que eu tinha de contar histórias, aos poucos, foram 

suprimidos e, por causa disso, mergulhei em uma espécie de silenciamento. A época, a minha 
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compreensão era limitada às expectativas do que é ser criança/adolescente aos olhos de minha 

mãe. 

Entretanto, é necessário se fazer um adendo e reforçar que esse cenário era preconizado 

pela condição de vida da minha mãe. Na designação de prioridades não havia espaço para aquilo 

que não era considerado importante. Por importante, deve ser compreendido enquanto ações 

que dão garantia de moradia, alimentação e educação. 

No que diz respeito à educação sempre fui incentivado a me dedicar às disciplinas de 

raciocínio lógico ou científico em detrimento de outras disciplinas como Educação Artística. 

No 1º Grau6, tanto em casa quanto na escola, havia uma perspectiva de lazer e entretenimento 

na matéria que envolvia habilidades artísticas. Dentro das nossas prioridades, o 

desenvolvimento dessas habilidades não garantiria o futuro. É como eu costumo dizer: quando 

a barriga dói, a cabeça não pensa. E brincar não encheria a barriga de ninguém. 

Esse posicionamento pode ter perdurado por todo o 1º Grau, mas não durou muito 

quando ingressei no Ensino Médio. A partir de 1999, a relação entre minha mãe e eu já havia 

amadurecido bastante. Portanto, aos 15 anos, eu já possuía liberdade para desenhar meus 

próprios caminhos rumo à jornada que eu mesmo escolhi realizar. Mas, ainda existia o 

compromisso de manter as prioridades basilares para uma vida digna. 

E, por isso, pensando em contribuir e atender essas expectativas – que deixaram de ser 

exclusivamente da minha mãe e passaram a ser as minhas também – eu ingressei, por meio de 

concurso, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET/GO)7 para o curso 

Técnico em Mecânica Industrial integrado com o Ensino Médio. Toda a influência na área de 

exatas culminou no objetivo de me tornar Engenheiro Mecatrônico e, com isso, garantir 

materialmente o nosso futuro. 

O CEFET-GO era uma instituição de educação que foi concebida para atender uma 

demanda imediata de força de trabalho. Essa concepção se dava por meio da formação de corpo 

 

6 De 1971 a 1996, antes da promulgação da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e 
bases da educação nacional, o que se conhece hoje enquanto Ensino Fundamental era chamado de 1º Grau e Ensino 

Médio de 2º Grau. 

7 Em 1999 a instituição de ensino era conhecida enquanto Escola Técnica Federal de Goiás (ETFG), passou para 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO) e, desde 2008, se estabelece enquanto Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Acesse: https://www.ifg.edu.br/apresentacao-a-

instituicao?showall=&start=1 

https://www.ifg.edu.br/apresentacao-a-instituicao?showall=&start=1
https://www.ifg.edu.br/apresentacao-a-instituicao?showall=&start=1
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técnico-profissionalizante nas áreas de agrimensura, edificações, eletrotécnica, eletrônica, 

mecânica, mineração, saneamento e transportes. Porém, era conhecida também por formar 

cidadãos críticos já que oferecia experiência suis gêneris no cotidiano do Ensino Médio. E foi 

aí que a minha narrativa começou a mudar. 

O ambiente da instituição era muito diferente do que eu estava acostumado no ensino 

ginasial. Não éramos obrigados a participar das aulas; não precisávamos solicitar à professora 

ou professor que nos autorizasse a saída para o banheiro ou beber água – nós simplesmente 

saíamos da sala de aula –; tínhamos três aulas por dia de 90 minutos8 cada; podíamos participar 

de projetos não relacionados às disciplinas; podíamos usar computadores da escola e, o mais 

importante, ficar no pátio do momento em que a escola abria até ela fechar. 

Outro diferencial era a disciplina de Artes. No 1º ano do Ensino Médio todos os 

estudantes eram obrigados a cursar as quatro modalidades disponíveis no CEFET-GO: Artes 

Visuais (especificamente Artes Plásticas), Artes Cênicas, Música e Dança. Nos 2º e 3º anos do 

Ensino Médio a gente poderia continuar a participar das atividades artísticas dentro do contexto 

de projeto de extensão, não sendo, nesse caso, experiência para o currículo educacional formal 

da instituição. 

Essas características me fizeram, já no início de minha formação profissional e escolar, 

considerar as artes enquanto uma possível área de atuação. O contato com uma comunidade 

escolar heterogênea em aspectos culturais e socioeconômica me permitiu acesso às inúmeras 

narrativas do cotidiano que ali permeavam. 

Despertava em mim aquele desejo de contar histórias outrora resignado ainda na 

infância. Porém, mesmo com as condições favoráveis, ainda existia o sentimento de que essa 

escolha não me permitiria gozar de boa estrutura econômica. 

A referência sobre a profissão ideal para uma boa condição econômica começou a ser 

desconstruída a partir de um evento artístico inédito na cidade de Goiânia. Eu fui convidado a 

participar, enquanto espectador, de uma mostra audiovisual de filmes B em 1999 realizada de 

forma independente no Centro Cultural Martim Cererê. Tudo que eu pensava sobre as minhas 

 

8 Nas escolas municipais de Goiânia a duração das aulas é de 60 minutos e nos colégios estaduais do Estado de 

Goiás o tempo de aula é de 50 minutos de duração. 
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profissões futuras até mesmo sobre o que passou a ser compreendido por mim enquanto arte 

mudou a partiu desse evento. 

Eu nunca havia me divertido tanto em uma atividade que envolvia a exibição de filmes 

ruins. Aliás, o problema não estava nos filmes em si ou nas narrativas neles apresentadas, mas 

na minha concepção do que era cinema, e, principalmente, do que era filme. O que aconteceu 

foi uma identificação imediata com as personagens e histórias ali contadas. Era um tipo de 

cinema com gente que parecia comigo, em locais que pareciam os que eu frequentava, com 

histórias que facilmente aconteceriam na minha vida. 

Esse tipo de cinema, destacado em itálico propositalmente por eu não conseguir, ou 

melhor, por eu não querer defini-lo pelos parâmetros estigmatizados ou determinados nos 

olhares normativos do mercado, da academia ou do cenário alternativo, foi a faísca para a minha 

inserção no universo de realização cinematográfica. 

Todas essas lembranças me conduzem aos meus 15 anos, na ocasião da participação da 

TRASH – Mostra Goiana de Vídeo Independente com sua primeira edição realizada em abril 

do ano de 1999. A imersão naquele universo foi tamanha que cheguei a participar enquanto 

figurante de um documentário sobre o cenário de realização de filmes sem muitos recursos 

financeiros, materiais ou humanos. 

Essa edição da mostra Trash9 foi o início da minha experiência com realização 

cinematográfica para além do consumo de produtos audiovisuais. Nem tanto pelos filmes em 

si, que com certeza me encantaram com uma estética própria – apesar de querer pensar em 

aesthesis10 ao rememorar o evento, entretanto o estilo bem delimitado pelo mercado me impeça 

–, mas pela possibilidade de dar um passo adiante na construção de sentidos. Esse foi um evento 

chave que transverteu o meu posicionamento diante às telas imagéticas. 

Contudo, essa experiência era apenas o embrião do que viria a ser esse processo de 

doutoramento e a incursão na pesquisa acadêmica, entremeado nas visualidades que insistem 

em ocupam o meu imaginário desde tenra idade. Entretanto, depois da vivência na Trash e ainda 

 

9 A mostra Trash ainda é realizada, porém passou a se chamar mostra Crash – Mostra Internacional de Cinema 
Fantástico a partir de sua 10ª edição. Em 2021 acontece a 13ª edição do evento. 

10 O conceito de aesthesis em acordo com o que escreve Walter Mignolo (MIGNOLO, 2010, 2019) pressupõe um 
“sentir” – e não restrito somente às sensações, mas também aos sentidos - não colonizado pela visão eurocêntrica 

do que se define enquanto “belo”. Esta é uma categoria chave para a pesquisa. 
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no Ensino Médio, eu passei a escrever peças de teatro e escrever roteiros para trabalhos 

escolares no formato audiovisual em conjunto com outras pessoas. 

 
Figura 3: O filme estudantil, “Amor e Liberdade”, foi a minha primeira incursão no universo cinematográfico. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2000. 

O caráter colaborativo e cooperativo dessas atividades foi importante na percepção e 

compreensão das narrativas do cotidiano e nas visualidades que nos habitavam. E, a crença 

nessas narrativas era tanta que, além de pensar por meio de imagens, nós realizávamos tudo que 

idealizávamos enquanto roteiros. Nós atuamos em auditório, abertura de eventos esportivos e 

até em igreja católica. Fizemos produtos audiovisuais que hoje seriam reconhecidos enquanto 

documentários ficcionais – termo desconhecido por mim naquela época–. 

O embrião da realização cinematográfica já estava com as pernas em pleno 

desenvolvimento. Nisso, a trilha mudou bruscamente de direção. Não havia mais espaço para 

aquele Renato, engenheiro mecatrônico, da área de exatas, com um possível sucesso financeiro 

e uma vida de estabilidade material. Na verdade, o viés econômico deixou de ser uma referência 

que me induzia nas escolhas profissionais. Tal situação desencadeou alguns conflitos 

familiares. 

A possibilidade de poder contar histórias foi tão significativa e teve tamanho impacto 

que convenceu a minha mãe, minha avó paterna – que também foi diretamente responsável pela 

minha criação – e meu pai a me apoiarem sem questionamentos. Contudo, existiram familiares 

próximos que me condenaram por não escolher uma profissão com maior projeção no mercado 

de trabalho. Eu estava fadado a ser pobre, diziam. 
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E mesmo com resistência por parte da família, eu ainda tentava identificar qual seria o 

curso que atenderia às minhas exigências e necessidades. Em 2002, a forma de ingresso nas 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) acontecia por meio do vestibular – no formato 

de concurso público – e deveria ser feito na cidade onde a universidade tinha sede. Isso 

significava que, por não ter condições financeiras, eu estaria restrito geograficamente. 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) era a instituição que me atendia dentro das 

minhas limitações. E, no ato da escolha pelo curso superior, eu fui totalmente influenciado por 

um livreto que fora produzido pela universidade em 2002, no qual eram descritos todos os 

cursos e os possíveis desdobramentos que eles permitiam enquanto formação. 

A imagem que ilustrava o curso de Comunicação Social – habilitação em Radialismo 

(Rádio e TV) me chamou a atenção. Era a imagem de um estúdio de TV, com algumas câmeras 

altamente tecnológicas para a época. No material, estava escrito que o profissional habilitado 

na área poderia trabalhar em estúdio e dirigir programas de televisão e de cinema. 

Totalmente influenciado pela ilustração e descrição que a UFG fez do referido curso, eu 

ingressei na universidade. O ano era 2003 e constava na agenda política do Poder Executivo 

brasileiro reformas econômicas com incentivo na área da Educação e, em específico, no Ensino 

Superior. Mas, infelizmente, essas mudanças ainda não haviam fortalecido a instituição. 

Diferentemente do que fora exposto no livreto para vestibulandos, o curso de 

Comunicação Social – Radialismo enfrentava sérios problemas de recursos materiais e de 

recursos humanos. Após anos de sucateamento imposto pela política educacional da gestão do 

Governo Federal, no período de 1995 a 2002 com Fernando Henrique Cardoso, a Faculdade de 

Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB) da UFG não conseguia manter a formação. A 

habilitação estava em vias de fechar depois de 22 anos em atividade. 

O processo de extinção do curso foi concluído em 200411. Uma das justificativas 

institucionais era que a habilitação em Radialismo no curso de Comunicação Social “não 

correspondia aos propósitos que determinaram sua implantação e tampouco às expectativas do 

mercado de trabalho” (FIC, 2019). Essa condição impactou imediatamente a minha perspectiva 

de poder trabalhar com audiovisual, especificamente com cinema. 

 

11 Os estudantes que ingressaram no curso de Comunicação Social - Radialismo puderam escolher qualquer uma 

das habilitações do curso de comunicação social. No meu caso, escolhi a habilitação em Jornalismo. 
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A extinção do curso subjugou o audiovisual às disciplinas12 em condições estruturais 

precárias, com equipamentos ultrapassados na perspectiva da tecnologia e limitados em 

quantidade de dispositivos disponíveis aos estudantes e aos docentes. Tais condições exigiam 

das pessoas envolvidas a adoção de soluções inusitadas objetivando atender às exigências 

estabelecidas durante as disciplinas. 

Nesse sentido, o enfoque teórico passou a majorar nos estudos em detrimento da prática. 

Essa era uma condição inevitável já que os instrumentos e equipamentos forneciam uma 

experiência limitada na proposta curricular. Contudo, como expresso na justificativa de 

extinção da habilitação em Radialismo, a prática era essencial na atenção às necessidades do 

mercado de trabalho. 

O fato é que éramos 30 a 40 estudantes na mesma turma, com quatro a cinco câmeras 

de filmagem a serem divididas entre todos nós. Na época, os aparelhos celulares disponíveis 

ainda não possuíam câmeras para a captura de imagem, ao menos nos dispositivos mais 

acessíveis em relação ao custo financeiro. E, mesmo que tivessem, ainda existiria a questão da 

capacitação docente na lida com a tecnologia. 

 

 

12 Durante todo o curso de Comunicação Social, especificamente a habilitação em Jornalismo, somente uma 

disciplina estava direcionada para a realização audiovisual. 
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Figura 4: estúdio do complexo de comunicação Magnífica Mundi localizado no subsolo da antiga FACOMB/UFG 
Foto: Arquivo pessoal, 2006. 

A situação nos obrigou a procurar alternativas e adotar métodos de cooperação para 

conseguir realizar os produtos das disciplinas em audiovisual. Combinávamos entre nós, 

estudantes, os prazos de uso e até mesmo o compartilhamento de produtos de consumo – pilhas 

e fitas em Mini-DV principalmente–. Inúmeras vezes também nos ajudamos no objetivo de 

estabelecer a melhor práxis para concluirmos nossos projetos. A sala de aula acontecia também 

fora da universidade. 

Esses cenários de escassez e limitações fortaleceram a minha crença em um certo tipo 

de realização cinematográfica. Era uma realização autônoma e que, muitas vezes, sacrificava 

seu corpo estético para acontecer. Os instrumentos eram pouco rebuscados e as realizadoras e 

realizadores não tinham formação profissional. Ainda sim, mesmo não correspondendo ao 

referencial normativo de qualidade dos filmes acessados no mainstream – como a TV aberta – 

preferimos disponibilizar o resultado dos nossos esforços ao deguste. 

Além disso, as diretrizes curriculares, mesmo com o esforço de atuação dos docentes da 

faculdade, não favoreciam o trabalho com cinema ou o audiovisual como um todo. A 

perspectiva da comunicação impressa, do jornalismo tradicional realizado em Goiás, dominava 

os recursos da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) a época conhecida enquanto 

Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB). 

Porém, ao contrário do que se poderia pensar, em vez de potencializar um provável 

desânimo, esses percalços contribuíram no fortalecimento da perspectiva de um cinema 

possível. Aliás, maior que a crença no conceito de cinema em si, acreditar que todas e todos, 

sem exceção, podem ser cineastas. Para tal, eu pensava que basta querer e desejar usar imagens 

e sons para contar histórias. A minha experiência ao longo dos anos, principalmente nessa 

pesquisa, indicou que não é somente uma questão de desejo. 

O fascínio em contar histórias sempre existiu, considerando o que a memória me permite 

trazer à tona. Todavia, até então eu nunca atentei sobre o que era necessário para que essa 

jornada fantástica ganhasse espaço próprio, seja na parede do apartamento de minha mãe ou 

nos filmes que realizei. No que diz respeito ao cinema, eu assumia enquanto verdade a alegada 

expressão de Glauber Rocha, cineasta baiano, na qual ele afirma que para se fazer cinema basta 

“uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. 
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Pensem cá comigo. Para alguém que defende o cinema enquanto uma forma legítima e 

potente para se contar histórias, não seria mais prático acreditar que basta uma câmera e uma 

ideia13 para realizar um objeto de desejo? E mesmo que não sejamos reducionistas -

estabelecendo a realização cinematográfica enquanto junção de apenas dois elementos –, nós 

não damos por satisfeitos quando acessamos o resultado dessa experiência? Afinal quem, além 

das pessoas que participam dos circuitos que envolvem o cinema, questiona a práxis quando a 

existência do filme daria por certo o sucesso dessa prática? Enquanto ignorante que sou, a 

dúvida sempre foi minha algoz. 

Para muitos talvez não chegue a ser um problema, mas um dos inúmeros resultados que 

podem surgir no processo de pesquisa é realizar descobertas que te surpreendam, te incomodam. 

São informações e experiências que desmitificam crenças construídas no decorrer da vida. É o 

declínio de uma suposta estabilidade no mundo em que vivemos, seja ela de natureza simbólica 

ou natureza material. 

O início da minha vida enquanto realizador audiovisual começou com algumas 

manifestações tímidas. Eu fui aprimorando técnicas e experimentando formatos. De 2004 e 

2006, a maioria das minhas produções era de animações digitais em 2D. Com traços 

rudimentares, seus conteúdos eram direcionados para atender às demandas de disciplinas da 

faculdade. Apesar da simplicidade, eu cheguei a ser contratado para realizar animações sob 

encomenda para comemorações de aniversários e presentes de namorados. 

 

13 A ordem dos elementos expressos na fala de Glauber Rocha, a saber, câmera e depois ideia, é importante para 

percebermos a hierarquia que o senso comum estabelece para a potencialidade da realização cinematográfica. 
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Figura 5: Introdução da animação “A Casa”14 
Fonte: Frame da animação “A Casa”; Arquivo pessoal, 2004. 

Essas experiências iniciais me permitiram desenvolver o hábito de roteirizar as minhas 

ideias para, finalmente, começar a realizar filmes de ficção. Digo isso porque, nos meus 

primeiros trabalhos, eu manifestava a criatividade direto no computador, sem qualquer etapa 

intermediária.  

Eu pude perceber com o tempo que, se eu escrevesse ou desenhasse o que estava 

pensando, organizasse primeiro enquanto texto, para depois passar ao computador, o tempo de 

realização seria menor. Ou seja, menos trabalho e um domínio mais sobre a história que eu iria 

contar. Foi assim que comecei a realizar ensaios cinematográficos mais consistentes. 

O meu primeiro filme de verdade, ao menos era assim que eu pensava à época, foi 

realizado em 2009. Na verdade, foram dois primeiros filmes (DELÍCIA, 2009; SEMPRE 

SOFIA, 2009). Delícia e Sempre Sofia foram roteirizados por mim enquanto parte de um 

projeto da TV Brasil denominado Ponto Brasil15. A Magnifica Mundi, coletivo de comunicação 

 

14 A animação (A CASA, 2004) foi roteirizada a partir da música homônima escrita por Vinícius de Moraes e 

interpretada pelo grupo musical Boca Livre (A CASA, 1980a). 

15 O projeto exigia que cada filme tivesse, no máximo, 7 minutos de duração. Da mesma forma, era exigido que 
os filmes só poderiam ser realizados em até 24h. O filme Delícia foi realizado em uma sexta-feira em 
aproximadamente 11 horas. Já o filme Sempre Sofia foi realizado no dia seguinte, sábado, em aproximadamente 

18 horas. O limite de tempo exigiu da equipe soluções rápidas para situações inusitadas durante as produções. 
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que atua na FIC, foi convidado para participar da ação e, pelo grupo, fui escolhido para dirigir 

as narrativas cinematográficas. 

 
Figura 6: fotografia still do filme Delícia 
Fonte: acervo pessoal, 2009 

Apesar da atuação coletiva no processo de realização cinematográfica dos filmes, 

conduzida pelos membros e membras da Magnífica Mundi, o formato no qual trabalhamos 

atendia aos parâmetros de uma produção comercial. O projeto nos forneceu equipamentos, 

alguns profissionais e até recursos financeiros para pequenos gastos e aquisições. Esses filmes 

foram exibidos em canais de TV aberta e fechada e, também, em festivais de cinema do circuito 

alternativo. 

Uma das vantagens em ter trabalhado com os profissionais da TV Brasil foi a de se 

organizar para fazer filmes com poucos recursos humanos e financeiros. Esse foi o aspecto que 

impulsionou a realização do meu filme, Nós, João16 já em um formato e nos moldes do que eu 

viria a pesquisar futuramente nessa tese. Eu convidei amigos para filmar, encenar, produzir e 

fazer o filme circular. Cada um levou seu equipamento e o custo financeiro total que tive foi 

com gasolina e comida. Em dois anos tudo mudaria. 

O meu horizonte de eventos – aquele ponto que, quando passado, não há mais volta se 

deu no ano de 2012. Eu acreditava que as minhas realizações cinematográficas eram 

possibilitadas pela vontade pessoal de querer fazer. Não pensava nos inúmeros porquês e nos 

 

16 O filme (NÓS, JOÃO, 2010) possui uma característica híbrida quando se trata de gêneros cinematográficos. O 

processo de realização do filme e as características do produto são descritos na página 71. 
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quês envoltos no processo de concretizar meus desejos imagéticos, de conseguir fazer filmes. 

Ainda que existisse em mim consciência de coletividade e colaboração, o filme em si já me 

fazia satisfeito. 

Eu tinha certo de que era necessária a atuação de uma rede de pessoas com afinidade no 

processo, até mais do que na história a ser contada. E mesmo realizando filmes em uma 

perspectiva colaborativa e coletiva na condição de cooperação, não havia de minha parte 

consciência sobre essa autonomia. A Educação foi o buraco negro que me catapultou para o 

universo das dúvidas. 

E essa mesma área, incorporada pelas Artes Visuais e pela Cultura Visual, que me fez 

olhar para esse lugar de perguntar, de refletir e, acima de tudo, não acreditar. A escolha pelo 

questionamento, tende a criar rachaduras, abrir frestas e furar buracos no chão que você toma 

por certo, que suporta a sua verdade. 

A instabilidade da minha verdade cinematográfica surge no decorrer da realização do 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV/UFG) da UFG 

em 2012. Nesse ano, eu também completava dois anos de serviço enquanto Técnico em 

Audiovisual da Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG). Ou seja, o efeito do envolvimento 

com as imagens ecoou para além da minha vida pessoal e íntima, mas também para o exercício 

de meu ofício como servidor de uma instituição pública de ensino superior. 

Ainda que eu realizasse o exercício de pensar, questionar e produzir no cotidiano de 

pesquisador, realizador e trabalhador, a ruptura da zona de conforto aconteceu fora do ambiente 

acadêmico. Alice Fátima Martins, minha orientadora de mestrado, fez um convite para que eu 

pudesse acompanhar um dia de filmagem de um grupo de cinema. Ela me disse que seria um 

evento tranquilo, mas que também poderia ser divertido. 

Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema 

Lembra daquele “caminho sem volta” que mencionei anteriormente? Ele se iniciou em 

fevereiro de 2012, a partir do momento em que entrei no set de filmagens de Fora do Padrão: 

o Filme. O local era a Casa das Artes, espaço vinculado à Secretaria Municipal da Cultura de 

Goiânia (SECULT). As pessoas estavam reunidas em uma espécie de garagem misturada com 

uma cozinha. Todas olhavam atentamente para uma pequena televisão de tubo onde eram 

exibidas cenas que tinham acabado de ser filmadas. Pareceu-me que “fora do padrão” não era 

apenas o nome do filme. 
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Eu reconheci alguns rostos. Algumas figuras que transitavam no cenário artístico de 

Goiânia, não somente no cinema, mas também no teatro. Apesar de compartilharmos da afeição 

pela realização cinematográfica, eu não tinha qualquer espécie de contato. Confesso que existia 

um sentimento de deslocamento pois eram profissionais da área e eu apenas alguém que fazia, 

de qualquer jeito, uns filmes por aí. 

A timidez começou a ceder quando Alice Fátima Martins me apresentou ao Martins 

Muniz. Um senhor que estava sentado na frente da televisão e que não piscava por nada nesse 

mundo. Não consigo me lembrar exatamente do que ele me disse naquele momento, mas com 

certeza ouvi as palavras menino e fazer filme. Logo em seguida me deixou à vontade para 

participar do evento. 

Como assim?! – pensei. Ninguém, além de Alice, me conhecia por ali. Eu achei um 

pouco bagunçado no começo, mas percebi que havia um tipo de organização autônoma naquele 

ambiente de filmagem, mas sempre entremeada por Muniz, diretor cinematográfico. Mesmo 

não conhecendo o meu trabalho, ele me deixou aproximar do processo. Havia uma confiança 

por parte dele na indicação de Alice. 

Não demorou muito e já percebi que cada pessoa envolvida naquele filme executava ao 

menos duas funções. Uma situação com a qual eu estava acostumado no decorrer da minha vida 

audiovisual. Alice, por exemplo, fotografava, produzia e interpretava uma repórter 

investigativa. Um ator era também uma espécie de ajudante de set. Quase todas e todos 

envolvidos possuíam duas funções, técnicas e cênicas. 

A filmagem acontecia de uma forma que eu não tinha vivenciado antes. As cenas eram 

escritas pouco antes de serem filmadas. Muniz indicava as falas das personagens durante a 

realização da cena. Até mesmo os movimentos de luta e combate eram instruídos in loco sem 

prática ou treino. Mesmo com mobilidade reduzida, que eu considerava ser pelo avançar da 

idade, Martins Muniz literalmente carregava os atores pela gola – Bate assim! Dizia ele 

enquanto segurava um homem pela camiseta -–. 

E foi em um momento próximo dessa cena de luta que tive coragem de tecer um 

comentário. Havia um problema de continuidade naquele ponto da filmagem. Basicamente, 

pelo que já havia sido filmado, não era possível compreender como as vítimas encontraram os 

vilões da narrativa. Muniz fez uma cara um tanto quanto expressiva. Olhou por cima de seus 

óculos retangulares com bordas arredondadas: o que a gente faz?! 
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Como assim?! – pensei de novo. Ele simplesmente era o roteirista e diretor do filme. Na 

minha primeira participação sou perguntado sobre o que a gente deveria fazer?! Por mais que 

eu estivesse acostumado a improvisar em meus trabalhos, aquilo acontecia em outro nível. 

Envolvia mais pessoas, grandes expectativas e o resultado de quase um dia inteiro de trabalho. 

Muniz insistiu mais uma vez e eu topei arriscar. 

A etapa de produção do filme, na qual foram capturadas as imagens e os sons 

posteriormente trabalhados na edição, foi realizada em dois finais de semana. Essa era uma das 

condições para que tudo pudesse acontecer, pois as pessoas que participavam o faziam de forma 

voluntária e sem recursos financeiros. 

Havia um senso de comunidade, de compartilhamento e identificação que eu não 

percebera em outros projetos. As relações eram estabelecidas para uma zona muito mais ampla 

do que a do cinema em si. Não só a labuta era dividida, mas também a comida no intervalo para 

almoço. Esse era o sistema desse grupo. Esse era o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 

A realização do filme estava terminando. Eu me lembro muito bem da cena que 

antecederia os créditos de Fora do Padrão. A câmera registrava os golpes que faziam barulho 

ao cortar o ar. Os sujeitos se encaravam meio ao ódio estabelecido pela desavença entre eles. 

Impropérios e mais impropérios foram lançados em meio à arena repleta de cascalho. A tensão 

preenchia o espaço, e, com os ânimos exaltados, o conflito se torna iminente. A briga começou 

e o espectador teve a oportunidade de presenciar o último ato entre inimigos mortais. E, no fim, 

o bem prevaleceu em êxito. 
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Figura 7: bastidores da cena final de Fora do Padrão: o filme. 
Foto: Alice Fátima Martins, 2012 

Eu confesso que ri um pouco da cena. Tudo era muito exagerado. O sangue, os golpes, 

as expressões. Essa é uma herança das atuações cênicas estabelecidas no teatro clássico, mas 

para o cinema não funciona muito bem. Por isso, o que mais me interessou na situação não era 

o argumento do filme ou até mesmo a narrativa em si. Para mim, não era uma questão de avaliar 

o mérito da história em Fora do Padrão: o Filme (FORA DO PADRÃO - O FILME, 2012), mas 

de pensar sobre como ela era contada. 

Quem lê os variados manuais de práticas cinematográficas disponíveis no mercado, sabe 

que há uma receita por trás de filmes de sucesso. É uma fórmula infalível, afirmam os autores 

desses livros – autores enquanto substantivo masculino considerando ainda que a maioria desse 

tipo de publicação é realizada por homens –. Cada um tenta deixar as suas marcas de inovação, 

suas estratégias de escrita, mas todos esses trabalhos derivam da perspectiva básica proposta 

por Aristóteles em a Poética17. 

 

17 Poética / Aristóteles; edição bilíngue; tradução, introdução e notas de Paulo Pinheiro, São Paulo: Editora 34, 

(2017)(2ª edição). 
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Com uma postura reducionista e sem utilizar os jargões da área, pode-se compreender 

que essas fórmulas ajudam a escrever um filme com começo, meio e fim. Aristóteles descreve 

essa estrutura quando aborda o lugar do enredo na tragédia: 

“Todo” é o que possui começo, meio e fim. “Começo” é o que em si não é, 
por necessidade, antecedido de outro, mas após o qual algo de diferente 
naturalmente existe ou se manifesta; ao contrário, “fim” é o que naturalmente 
é antecedido, por necessidade, ou na maior parte dos casos, de outro, mas após 
o qual [30] nada advém; “meio” é o que em si vem após outro e após o qual 
algo de diferente advém. Assim, os enredos bem compostos não devem nem 
começar nem terminar em função de um ponto escolhido ao acaso [...] 
(Poética, 1450b26). 

As fórmulas podem sim contribuir de forma efetiva na sistematização do pensamento e 

facilitar a realização da etapa inicial de um produto cinematográfico, nesse caso, o roteiro. Mas 

vejam, essa é apenas uma etapa dentre várias no extenso processo do pensar e fazer artístico 

em cinema. 

É por isso que a história de Fora do Padrão, da minha perspectiva e compreensão de 

narrativas cinematográficas, não trazia algo diferente do que eu estava acostumado. O mote era 

extremamente importante – o filme tratava de questões relacionadas à homofobia e exibia cenas 

de misoginia –, mas era um filme clássico no tocante à narrativa, na qual o bem vence o mal e 

mocinhas são salvas no final. O diferencial era a forma como com a qual o grupo, na figura de 

Martins Muniz, conduzia e construía a narrativa. Esse era o meu deslumbramento. 

Um filme que era pensado e escrito ao mesmo tempo em que se filmava. Pessoas que 

faziam dois e até três personagens no decorrer da produção. Atores que também faziam as vezes 

de técnicos. Técnicos que atuavam. Vontade de querer fazer, muito mais do que fazer bem-

feito. Um exercício muito raro de escuta por parte da direção que, na maioria das vezes, acatava 

sugestões de quem quer que fosse, independente do seu papel na ocasião. 

O material de divulgação do filme informou ao potencial público sobre as características 

peculiares de Fora do Padrão: 

Sua narrativa é ágil, leve. O caráter alegórico das cenas lembra o expectador, 
a cada sequência, que se trata de uma representação, e não uma tentativa de 
imitação da realidade. 
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Por isso mesmo, o filme propicia entretenimento ao mesmo tempo em que 
convoca à reflexão sobre situações de discriminação e violência nos centros 
urbanos, particularmente no tocante aos segmentos da população que, em 
alguma medida, são apontados como fora do padrão... (MARTINS, 2012, 
grifo da autora) 

Uma das pessoas convidadas para participar do projeto, tanto enquanto ator quanto 

observador técnico, foi J. Bamberg – boxeador, bailarino, poeta, produtor cinematográfico e 

professor e, antes e acima de tudo, sertanejo –. Ele que atuou no filme enquanto Mestre 

Angoleiro, capoeirista e mentor do herói da narrativa, sintetizou por meio de uma escrita 

única18, a experiência com Martins Muniz e o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema: 

Sobre uma certa casa em Bremen, ou, no Goiás/Brasil de dentro... 

O cinema brasileiro, em certos aspectos, ao meu rude tentar entender, 
particularmente no tocante às iniciativas populares mais criativas, até para 
compensar a falta, institucional-governamental, de tudo, funciona tal e qual 
um certo casarão na Bremen do fabulário. Lá na ponta da rua, lá nos arrabaldes 
da metrópole mercadológica, fica esse casebrão acastelado maldito, 
abandonado, maltratado, largado à própria sorte, em desmazelo de décadas, à 
mór das vêzes, à mercê dos editais draconianos e sua objetiva complicação no 
atendimento de exigências... 

Martins Muniz é como um daqueles bichos da velha fábula da "Casa em 
Bremen". Acossado pela crônica falta de recursos, passa à porta desse mais 
possível casarão vazio, espaço tornado público à revelia e pela inevitabilidade 
da iniciativa do invasor, e das suas necessidades diante do grande vazio da 
inoperância oficial - repito e repilo - devidamente abrigada em seus confusos 
editais e quejandos. Já à sua porta, ele pára, observa, adentra, verifica suas 
possíveis funcionalidades tardias, e convoca os demais bichos-artistas da sua 
catrupilha outsider maravilhosa, para mais uma saudável atividade 
cooperada. Aí, um limpa, o outro pinta, outro levanta, outro escora, um mia, 
outro vigia, outro canta, outro salta ou, anda no arame... Apertos de lá e de cá, 
e o milagre: mais um filme dessa extraordinária cozinha artístico-
cinematográfica! Muniz é o mestre-padeiro, cozinheiro, alquimista, 
tipicamente glauberiano dessa mágica producional, mas, recusa o título e o 
posto, peremptória e definitivamente.  

  

 

18 As características da escrita o Prof. J. Bamberg foi preservada para manter, de forma fidedigna, o seu olhar e o 

seu relato sobre Muniz e o Sistema. 
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E assim, seguem em processo, a duras penas, as viradas incontáveis dos rumos 
do seu roteiro coletivo, e quando menos se espera, não é delírio, muito menos 
fuga, ou, um expediente qualquer. É um filme feito em sistema cooperado, 
com gentes-bichos-artistas da melhor qualidade, do melhor apuro e dedicação, 
seja na atuação na interpretação, na técnica, na dinâmica da captação 
fotográfica e fílmica, na produção da fazeção dessa fábula quase impossível, 
insondável, e tão comoventemente verdadeira, tal e qual ele e sua trupe 
fantástica. Assim, sob sua batuta suave, discretíssima, sábia batuta, mais outra 
produção Martins Muniz e Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 

Pronto. Casarão-espaço-locação-cinematográfica, reocupado, rearrumado, 
reorganizado e, claro, outra vez producente! Seja esse, uma escola 
malcuidada, um pardieiro, um barracão ou um teatro velho, abandonados, ou 
em mau uso, em aguardo da próxima fornada, do seu pão quente fílmico. Arte 
é o que fazem, eles, em grupo. Muniz os guia, a todos, desde o seu batimento 
cardíaco tão descompassado quanto seu andar claudicante, como o seu apalpar 
leve e tão perceptivo das diferentes expectativas de cada integrante do grupo, 
da boa ou má hora das coisas, pessoas ou eventos somatórios...E, junte-se a 
tudo isso, o seu olhar cambiante, muito embora atentíssimo, vasculhando o 
improvável set, ali, a tempo e condições, à hora. Tudo é relativo. 

Próxima parada: mais outro filme. E, quem sabe, a ocupação producente e 
saudável de outro castelão abandonado e triste, para lhe ser dada de volta, 
vida, criação, cinema em sua melhor tese: o coletivo cooperado e ativo! 

Longa vida a Martins Muniz, bicho-artista- mestre, e o seu Sistema 
CooperAÇÃO Amigos do Cinema, seus companheiros-gente-bicho, magos-
da-luz, desta arte mágica e tão especial. 

À sua fala, todos ligados: "-...Atenção, gente! AÇÃO! GRAVANDO!..." 
(BAMBERG, 2012) 

Tudo muito fora do padrão dos circuitos de realização cinematográfica. Eu fiz um 

comentário, uma simples sugestão, e terminei como editor e continuísta nessa empreitada do 

cinema. Um mês de trabalho só para montar digitalmente a narrativa e outro mês de divulgação 

do filme. Aliás, surgiu algo maior do que trabalho. 

Aconteceu o que geralmente acontece no Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, o 

estreitamento de laços que juntam vida e cinema. Onde histórias de mentira são também 

histórias de verdade. É nessa condição que aquele chão estável, da crença na minha verdade 

sobre cinema, que começa a se quebrar. E das rachaduras nascia uma vontade de querer saber 

mais, de querer aprender com, de querer fazer junto. Era o brotamento dessa pesquisa. Era meu 

nascimento na condição de educador. 

O Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema é uma escola, definitivamente. Mas não 

uma escola comum, parece mais com aquela casa muito engraçada que não tinha teto, não 



 

  

50 

tinha nada19. Não tem sede, mas está no mundo. Não tem currículo, mas desenvolve 

habilidades. Na prática, um lugar de aprender e ensinar20. De doar e receber. É o que uma escola 

deveria parecer. Uma devir-escola, então. 

Anos depois, mestre em Arte e Cultura Visual, licenciando em Artes Visuais – uma 

segunda graduação finalizada aos meus 35 anos21 –, realizando o doutoramento em Arte e 

Cultura Visual, eu percebi que aquele broto virou plantação. E com o resultado da colheita, 

chegou a hora de dividir. Com o meu amadurecimento, a realização cinematográfica superou o 

caráter ofício ou apenas manifestação artística. Agora é potência. É meio de tornar agentes de 

suas próprias histórias aquelas e aqueles que aprendem. 

De uma escola para outra. De um espaço sem muros para outro apertado. Novo lugar, 

novo ar. A sala de aula, um palco. As disciplinas, o contexto. Os cotidianos das e dos estudantes, 

a história. A nossa experiência, vários filmes. Munido com tudo que me causava dúvidas, eu 

decidi realizar meu estágio docência da graduação e minha pesquisa de campo em uma 

instituição pública de Ensino Básico. Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, 

o lugar que escolhi para perguntar: o que é minimamente necessário para se fazer um filme em 

lugares de aprender? 

Pergunta prepotente, essa. Mas foi essa a questão que me moveu ao longo desses últimos 

anos. Não só me moveu, mas me mudou. Daquele homem que, mesmo extemporâneo na 

graduação, para o professor que sou hoje. Daquele que foi ensinar e aprendeu. E, para mim, não 

haveria melhor maneira para aprender, senão pelas histórias que nos formam. Enquanto 

pesquisador, foco em visualidades, cinema e, sobretudo, nas pessoas. 

Contudo, como todas as histórias que contei até aqui, o meu ingresso no Colégio da 

Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim tem também as suas particularidades que, 

inclusive, dariam um filme. Aliás, será que não foi exatamente isso que aconteceu? 

  

 

19 Trecho da música A Casa (A CASA, 1980b) de Vinícius de Morais. 

20 A Prof.ª Dr.ª Lara Satler, parceira de escrita e realizações cinematográficas, estudou extensivamente o Sistema 
CooperAÇÃO Amigos do Cinema. As definições sobre o grupo que ela expõe em seus trabalhos acadêmicos estão 
relacionados aos aspectos de cooperação e formação, como laboratório (SATLER, 2016), por exemplo. 

21 A integralização do curso de graduação em Licenciatura em Artes Visuais aconteceu em 2018 na Rede 

Claretiano de Ensino Superior. 
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Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim 

O primeiro semestre de 2017 foi o período necessário para que eu pudesse me organizar 

e decidir as formas, as abordagens e os locais que pudessem, enquanto campo de pesquisa, 

contribuir na reflexão de minhas dúvidas, dos meus questionamentos, da minha pesquisa. Até 

aqui, já tinha passado pelo processo de compreender o que eu desejava com o trabalho, 

incluindo, saber quais perguntas fazer. 

O Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, instituição estadual de 

ensino público mais conhecido enquanto Waldemar Mundim22, era o ambiente educacional que 

atendia às minhas expectativas com o projeto de doutorado. Ele fazia parte do que considerava 

ser o meu Triângulo das Bermudas particular. Uma tríade geográfica e institucional que 

envolvia o colégio, a universidade e o meu lar. 

Outro fator favorável é que as próprias narrativas de cada instituição se complementam 

ao longo de suas respectivas histórias. Com a criação do Campus Samambaia da UFG na década 

de 60 foi necessário fornecer estrutura residencial para todas as pessoas que faziam parte do 

quadro funcional da universidade. Concomitantemente, surgia o bairro residencial Conjunto 

Itatiaia que passou a se chamar Vila Itatiaia no decorrer do tempo. 

Assim, o Colégio Estadual Waldemar Mundim foi construído em 1978 com o objetivo 

de atender às necessidades de famílias de servidoras e servidores da UFG já que o local era 

considerado periférico com difícil acesso às outras regiões de Goiânia. No Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do colégio há um resgate histórico sobre esse período: 

O CPMG Waldemar Mundim foi construído em 1978 e inaugurado em 1979, 
autorizado (através de Lei Nº 8704 de 05 de outubro de 1979, artigo 1º, 
publicada no Diário Oficial de Goiás no dia 12 de outubro de 1979) a 
funcionar pela Lei, como já dita, no governo de Irapuã Costa Júnior. O 
Colégio foi construído em um terreno doado pela Prefeitura de Goiânia 
conforme Projeto de Lei nº 8704 de 05 de outubro de 1979. 

O Colégio Estadual Waldemar Mundim, situado a Rua -R 40 Quadra 40 Lote 
07 na Vila Itatiaia, região norte de Goiânia, surgiu da necessidade de atender 
um grande número de crianças existentes na comunidade. 

 

 

22 Com o objetivo de simplificar a referência poderemos utilizar somente a expressão Waldemar Mundim em 

substituição ao nome integral do Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim. 
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O Conjunto Itatiaia foi construído para abrigar os funcionários da UFG, na 
época o setor ficava distante do centro, o que dificultava a saída das crianças 
do Itatiaia para estudar no Centro, Campinas ou Vila Nova. 

De acordo com a entrevista realizada pela professora de História Maria Odete 
com o primeiro diretor da escola, Osmar David de Oliveira, as famílias tinham 
muitas dificuldades para levarem seus filhos ao centro ou Vila Nova e 
passaram a trabalhar na criação de uma escola no setor, que atendessem suas 
necessidades. (WALDEMAR MUNDIM, 2017) 

O estabelecimento de uma instituição de ensino no setor também permitiu às famílias o 

acompanhamento próximo do desenvolvimento escolar das crianças. Esfera essa, acompanhada 

por docentes e discentes dos cursos de licenciatura da UFG que optavam por realizar ali os seus 

estágios obrigatórios para obtenção da graduação. A sinergia estava completa. 

Entretanto, a relação nem sempre foi harmônica. Como nos filmes de narrativa clássica, 

sempre há um conflito para criar tensão e interesse na história a ser contada. O ano era 2015 e 

o Governo do Estado de Goiás implementou o processo de militarização do ensino público 

estadual em algumas escolas do Município de Goiânia. Entre elas, o Waldemar Mundim. 

Essa decisão governamental foi o gatilho que suscitou a dolorosa memória da UFG em 

relação aos conflitos ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. Por ser um espaço de 

reflexão crítica, a universidade era vista pelos militares enquanto um ambiente de insurgências 

e desobediência civil. Muitos professores e estudantes foram perseguidos, presos e torturados. 

O histórico entre o militarismo e educação23 trouxe muita resistência, por parte do corpo 

acadêmico da área das humanidades da UFG, na transição entre as gestões civis e militares 

dessas instituições. E, mesmo com toda mobilização do corpo universitário, amplamente 

abordado pela emissora TV UFG e o esforço de resistência dos estudantes das escolas a serem 

militarizadas – várias delas foram ocupadas por movimentos estudantis autônomos durante dias 

– a estrutura administrativa passou a ser gerida pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-

GO). 

Ainda assim, mesmo com os conflitos entre as instituições, a UFG manteve laços 

institucionais com o CPMG – Waldemar Mundim por meio de programas de estágio docência, 

pesquisa de campo de cursos de pós-graduação e projetos de extensão oferecidos pela 

 

23 Vários artigos foram publicados sobre a militarização das escolas públicas estaduais de Goiás (CRUZ, 2017; 
GUIMARÃES; LAMOSA, 2018; RÊSES; PAULO, 2019; SOFIATI; BARBOSA, 2021). As principais 
abordagens estão relacionadas à disciplina militar e nas relações de poder entre as esferas civis e militares no 

contexto da educação pública no Estado. 
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universidade. Dentre essas ações, algumas tinham como premissa de estudo o audiovisual, 

especificamente o cinema, como o caso da pesquisa de mestrado Cinema de ficção científica 

na escola24 do pesquisador Bruno Eduardo de Morais Araújo. 

A perspectiva de que uma abordagem previamente realizada por outras e outros 

pesquisadores na escola era um facilitador, mas não me incentivou o suficiente para dirimir a 

reticência de se trabalhar ensino de Artes Visuais no colégio. Não por acaso, a política imposta 

pelo Governo do Estado de Goiás à adesão ao sistema militar de gestão educacional criou no 

meu imaginário uma perspectiva que havia pouca abertura institucional e baixa autonomia 

didático-pedagógica nas atividades escolares cotidianas. 

Por isso, o gesto de apoio de minha orientadora foi crucial para que eu resolvesse encarar 

o desafio de conseguir acesso à escola e ali realizar a minha pesquisa de campo. Pode parecer 

pueril, mas não era somente o fato de eu estar vinculado à UFG que me deixava inseguro, mas 

pelo senso comum que, geralmente, militares estabelecem sobre docentes e, principalmente as 

e os que atuam na área de Artes. Até mesmo as minhas vestimentas e acessórios corporais me 

geravam desconforto. 

Com a roupa mais formal que eu tinha, sem brincos e colares, com a barba aprumada e 

cabelos baixos, fui convidado a adentrar na sala do Comandante-Diretor do Waldemar Mundim, 

um Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás. Atrás de uma mesa cheia de 

balangandãs adornados com imagens de armas, facas e caveiras, estava um senhor franzino 

vestido de uniforme cor caqui. Me cumprimentou com sorriso no rosto e postura solícita. 

Tudo ocorreu melhor do que eu poderia esperar. O Comandante-Diretor, termo adotado 

pelos militares para se referirem ao diretor administrativo do colégio, de pronto demostrou 

interesse na minha presença na instituição. Disse possuir afinidade com o meu projeto e que eu 

poderia contribuir com o uso da linguagem para o desenvolvimento escolar e social dos 

estudantes. Me autorizou a atuar enquanto estagiário pelo curso de Licenciatura em Artes 

Visuais da Rede Claretiano de Ensino Superior e, também, enquanto pesquisador do Programa 

de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. 

O meu estágio na disciplina de Artes Visuais foi realizado em todas as turmas do Ensino 

Fundamental II – 6º ao 9º ano – e do Ensino Médio – 2º ao 3º ano – durante o segundo semestre 

 

24 A dissertação de mestrado (2018) de Bruno Eduardo de Morais Araújo, Cinema de ficção científica na escola, 

foi defendida em 2018. 
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de 2017. No entanto, apesar de atuar no escopo das artes visuais, a professora responsável pela 

disciplina no Ensino Fundamental, que ocorria no período vespertino, tinha formação em 

Música e o professor do Ensino Médio, que ocorria no período matutino, era licenciado em 

História. 

Nos meses em que estive em atividade no Waldemar Mundim, somente as turmas do 1º 

ano do Ensino Médio tinham, de fato, aulas da disciplina de Artes Visuais com uma professora 

licenciada na respectiva área. Porém, por uma questão de organização institucional, eu não tive 

oportunidade de ser acompanhado ou sequer encontrá-la pelos corredores da escola. 

E, infelizmente, não é incomum que professoras e professores com formações distintas 

assumam as disciplinas da área de artes, especificamente a de Artes Visuais. Essa condição se 

dá por vários fatores, que, inclusive, são exaustivamente estudados e discutidos por vários 

trabalhos cujo assuntos envolvem as áreas de Artes e de Educação25. 

Geralmente, o que acontece nos espaços escolares, é que o senso comum conota uma 

função de entretenimento ou arteterapia enquanto finalidade da disciplina de Artes Visuais26. E 

tal visão não se dá apenas da comunidade para a escola, mas dentro da própria instituição pelas 

professoras e professores de outras disciplinas, incluindo também, o corpo administrativo. 

Por isso, espera-se que, em datas comemorativas, a escola seja decorada pelos 

estudantes sob a supervisão da professora ou professor. No Waldemar Mundim, além da forçosa 

característica ornamental e ostentosa a qual imputavam à disciplina, o seu tempo e espaço 

também eram apropriados para a realização de shows de dança ou peças teatrais. Uma 

verdadeira miscelânea das artes. 

Entretanto, essa visão canônica das pessoas sobre a função das Artes Visuais constitui 

uma pequena parcela no contexto geral dessa questão. As políticas públicas e o projeto 

governamental para a educação em arte também são, e eu assumo a presunção da afirmação, as 

maiores responsáveis por essa situação. 

 

25 Ana Mae Barbosa, na década de 80, indicava que a formação e o reconhecimento profissional do docente da 
arte-educação – termo que ela utiliza para se referir ao ensino de Artes Visuais – eram os grandes problemas para 
o avanço e fortalecimento da área (BARBOSA, 1989). 

26 O ensino de artes foi previsto para a Educação Básica pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) (BRASIL, 1996) contudo, ele só a vigorar enquanto um componente curricular obrigatório por meio da Lei 

13.278 (BRASIL, 2016). 
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Muito mais do que a atuação dos e das profissionais em sala de aula, a falta de 

compreensão de quem legisla sobre o papel das Artes Visuais no desenvolvimento social e 

cognitivo dos e das estudantes potencializa uma visada equivocada do ensino de artes nesses 

contextos. 

Ainda que haja participação de instituições e grupos educacionais em conjunto com 

entidades da Sociedade Civil na construção de projetos para o ensino de artes, 

institucionalmente, quem tem a competência de estabelecer enquanto norma, não é da área e 

muito menos compreende o caráter multifacetado da atuação no cotidiano escolar no qual a 

disciplina e os conceitos estão imbricados. 

No Brasil, essas normas e orientações são de responsabilidade do Ministério da 

Educação (MEC), uma instituição do Poder Executivo. Por meio de decretos presidenciais e 

outros mecanismos, o ministério deveria representar e acolher as experiências e resultados do 

trabalho realizados pelas frentes de atuação que vivem o dia a dia do ensino. Entretanto, a linha 

de atuação ideológica do Governo em exercício é o que, de fato, determina as políticas públicas 

para área. 

Em uma gestão conservadora, temas sensíveis dos quais tratam as Artes ou até mesmo 

conteúdos considerados tabus por uma suposta compreensão baseada em valores tradicionais, 

dificilmente são trabalhados em sala de aula porque não possuem amparo legal e institucional 

para tal. E, se são abordados por pessoas ou instituições desobedientes, há uma grande 

probabilidade de punições que envolvem corte de verbas, demissões e processos judiciais. 

 Outro meio de garantir a criação e manutenção de políticas públicas e que, em tese, 

teria uma melhor representatividade do pensamento social brasileiro, é o Poder Legislativo por 

meio da criação de leis. Mesmo que o chefe do Poder Executivo, o presidente, vete alguma 

proposta de lei que venha do legislativo, as câmaras do Congresso Nacional possuem o poder 

de derrubar o veto do presidente e implementar os mecanismos legais. 

Somada às questões aqui abordadas, há também a falta de concursos públicos27 

específicos para o Ensino de Artes, uma vez que a prioridade é direcionada para as disciplinas 

tradicionais do currículo – línguas, matemática, biologia etc. –. Então, na prática, um professor 

 

27 Quantidade de escolas em Goiânia, ao menos com ensino médio, e quantidade de professoras e professores de 
artes visuais. De acordo com o censo 2020 do INEP (BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2021a) são 159 escolas com Ensino Médio e um total de 

2.837 docentes. 
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da disciplina de História do Waldemar Mundim, ministrar aulas de Artes Visuais, no contexto 

em que há priorização de uma abordagem cartesiana e de inteligência lógica, pode ser 

considerado um pequeno problema diante da situação anteriormente exposta. 

Mas, o que inicialmente poderia ser um empecilho relacionado à abordagem pedagógica 

e didática, já que eu não seria acompanhado e tutelado por um ou uma profissional da área, 

virou uma oportunidade de autonomia na realização da pesquisa de campo. Enquanto 

experimentação de uma nova estratégia de ensino na escola, julguei ser interessante realizar o 

projeto nas turmas com amparo mais fragilizado em relação à execução do conteúdo de Artes 

Visuais no escopo curricular. 

No período vespertino a brecha era menor. Apesar da regência da disciplina para as 

turmas do Ensino Fundamental II ser de responsabilidade de uma pessoa formada em Música e 

não em Artes Visuais, a professora cumpria, mesmo que precariamente, as exigências 

curriculares. Ainda que a maioria das atividades em sala ficassem restritas aos exercícios de 

cópia e/ou ilustração, ao menos eram desenvolvidas habilidades motoras no contexto das Artes. 

Já o cenário do período matutino era potencialmente diferente do período vespertino. 

Especificamente a condição das turmas referentes aos 2º e 3º ano do Ensino Médio. O professor 

licenciado em História ficou responsável por administrar o conteúdo de Artes Visuais, mas a 

abordagem entre os níveis escolares dos anos é distinta. 

No 3º ano do Ensino Médio as diretrizes para a disciplina de Artes Visuais estão 

concentradas no viés da História da Arte. De certa forma, há uma lógica prática que justificaria 

a regência por uma pessoa com formação em Licenciatura em História. Normalmente, o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) evoca respostas de cunho cronológico, induzindo o 

exercício da memorização mais do que o da reflexão. 

Então, apesar de um ou uma professora de Artes Visuais poder contribuir com aspectos 

que extravasam uma abordagem histórica-cronológica, em uma situação de ausência de 

profissionais não há, de fato, escolha. Mesmo que as estratégias de ensino sejam limitadoras, é 

infinitamente melhor que a aula seja ministrada por docentes fora da atuação em Artes Visuais 

do que não haver aula. 

Todavia, a lógica que se estabelece para o 3º ano, não poderia ser aplicada às turmas do 

2º ano do Ensino Médio. O referencial curricular de Artes para o Ensino Médio do Estado de 

Goiás, na seção sobre Artes Visuais, reforça o trabalho com visualidades e cultura e a 
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importância do ou da profissional no domínio das habilidades artísticas que melhor se 

relacionam com realidade da comunidade escolar. 

O documento considera, ainda, a importância de se trabalhar com manifestações de 

sensibilidades no cotidiano de sala de aula. Para isso, o/a docente usaria as Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TIDCS) enquanto potenciais ferramentas nesse processo. O 

domínio desses elementos perpassa pela formação específica das áreas das Artes. Nesse caso, 

é difícil sustentar a atuação docente que não tenha base conceitual e prática para tal. 

Essas relações com as práticas e processos formativos fizeram com que, o professor 

tutor, pessoa responsável por me acompanhar durante as atividades escolares, me cedesse 

espaço privilegiado na rotina das turmas do 2º ano. Ele deu seu aval para que eu pudesse atuar 

com liberdade e determinar como o currículo seria cumprido no decorrer do segundo semestre 

para todas as turmas do 2º ano do Ensino Médio do Waldemar Mundim. 

Na prática, isso significou que, em vez de ser supervisionado, eu me tornei o docente 

responsável pelas turmas. O outro professor me auxiliou no decorrer do semestre me 

fornecendo dicas de postura e abordagens. Ele também me auxiliou no acompanhamento de 

aplicação dos exercícios em sala de aula. 

E a experiência, bem como o resultado das ações propostas dentro das atividades 

escolares, não ficou restrita aos limites físicos do Waldemar Mundim. O engraçado, ao menos 

para mim, foi que eu trabalhei criticamente o cinema enquanto conceito, área de atuação 

profissional, seu possível papel na educação e, também, no sentido de desmitificar a sala escura: 

cinema não é somente o que se passa nas enormes telas dessas salas com ar-condicionado. 

A ironia está aí. Mesmo depois de um semestre de trabalho, na finalização das atividades 

eu acabei realizando a I Mostra Audiovisual do CPMG Waldemar Mundim (MAWM), 

ocupando uma sala de cinema tradicional, com ar-condicionado, tela grande e poltronas 

confortáveis! Para melhorar ainda mais, foram previstos prêmios para os três filmes que melhor 

atendessem os critérios previamente estabelecidos e analisados por um júri. Os prêmios: 

ingressos para sessões de filmes em cinemas comerciais de um shopping de Goiânia. 

Em alguma medida eu compartilhava o desejo confesso por Martins Muniz. Segundo 

ele, mesmo quem realiza um cinema artesanal, atuando fora dos circuitos oficiais, no fundo 

cultiva o sonho de ter suas produções projetadas na tela grande. Mas afinal, quando um espaço 

com essas características é exclusividade de um sistema? Percebo, inicialmente, que há uma 

dificuldade em pensar fora do espectro binário das discussões acadêmicas. 
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Por isso mesmo, ainda que eu fosse criterioso, ou crítico, e mesmo que eu tivesse a 

pretensão de instigar alguma emancipação da percepção comum dos e das estudantes sobre o 

que fosse cinema em suas múltiplas concepções, eu não poderia operar fora do sistema. Hoje 

entendo que não seria possível, pois eu me propus a trabalhar com a narrativa de vida dessas 

pessoas. E, portanto, os parâmetros que integram tais narrativas supõem, também, esse modelo 

de cinema. 

Qual poder teria eu, o docente-pesquisador-artista, para sublimar de seus respectivos 

cotidianos uma visão construída ao longo de suas existências? Como eu poderia obliterar essa 

concepção da minha própria existência? Seria ingenuidade? Seria prepotência? Agora parece 

óbvio, mas as experiências adquiridas no contexto das aulas e, portanto, da pesquisa, não se 

desvinculou das experiências anteriores. 

Ao contrário. A Mostra Audiovisual do CPMG Waldemar Mundim só foi possível por 

causa da mescla entre o que se sabia e o que se soube a partir da atuação dentro da escola. A I 

MAWM foi a reunião dos trabalhos finais do 2º semestre. Foram, ao todo, 19 filmes realizados 

exclusivamente pelos estudantes a partir das discussões práticas e teóricas em sala de aula. 

Os filmes, em grande parte, representaram o cotidiano de vários estudantes já que o 

estímulo para a realização cinematográfica eram suas próprias histórias. E a escola não está fora 

do arcabouço de vida dessas pessoas. Tanto que, alguns filmes foram realizados no espaço 

escolar ou abordaram algum elemento dele. Até mesmo a influência do comportamento e 

disciplina da Polícia Militar surgiu nas narrativas cinematográficas. 

Esse é um detalhe pertinente. Os filmes foram assistidos pelo corpo administrativo do 

Waldemar Mundim, que, no caso, era formado por policiais militares. Diante da expectativa de 

ser reprimido em algum aspecto, já que o meu senso comum estabelecia uma relação de conflito 

entre o militarismo e manifestações artísticas, eu fui surpreendido com um convite. 

O diretor da escola me convidou para continuar o trabalho enquanto gerente de projeto 

escolar depois que eu finalizasse as relações institucionais de estágio e de pesquisa. A postura 

aberta e generosa da direção possibilitou com que eu pudesse atuar com liberdade pedagógica 

e didática. 

E foi com essa recepção que eu consegui realizar a pesquisa de campo e, ao mesmo 

tempo, concretizar o meu estágio docência do curso de Licenciatura em Artes Visuais. No 

Waldemar Mundim, eu pude aplicar as estratégias previamente sistematizadas a partir do 
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trabalho com o Sistema Cooperação Amigos do Cinema. Processos que, em imersão, mudaram 

completamente a minha forma de conceber a docência e a realização cinematográfica. 

A minha surpresa com o percurso foi maior que o próprio resultado do trabalho, eu 

ousaria dizer. Não somente nas perspectivas acadêmicas, claro, mas principalmente na minha 

experiência enquanto pessoa. Hoje a correlação me parece óbvia, mas, antes dessa pesquisa, eu 

nunca havia percebido a potência da docência enquanto mais uma forma de contar histórias. E 

muito menos visualizar os docentes enquanto contadores de histórias. 

Essa visão estava relacionada com a minha antiga concepção sobre aprender. Ainda que 

eu pudesse ver, na atuação em campo, o desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais no 

contexto da realização cinematográfica do Sistema, por meio da condução do cineasta-professor 

Martins Muniz, eu não enxergava o grupo enquanto um lugar onde se aprende. 

Durante muito tempo, eu estive preso a um recorte no qual a percepção de lugar refere-

se a um espaço no mundo natural. Um ambiente não necessariamente delimitado por barreiras 

físicas, mas certamente deveria existir geograficamente. Independente do tipo da perspectiva 

educacional – formal, não-formal e informal –, a condição para aprender estava atrelada à uma 

instituição, mesmo que essa instituição fosse uma escola chamada vida28. 

Eu só pude perceber as minhas próprias convicções quando me permiti colocá-las em 

contato com as outras. Dessa forma, me foram reveladas contradições e potências diante do que 

consigo ver, sentir e estar na vida. O desenvolvimento das experiências no Sistema e no 

Waldemar Mundim indicaram que lugar de aprender é onde se possa ouvir e contar histórias. 

E, no meu caso, é fazê-lo colaborativamente por meio de e dos filmes. 

Assim, essa pesquisa surge enquanto um desafio de superar uma visão apaixonada sobre 

o que Sistema realiza e o Waldemar Mundim produziu. Paixão que fortalece a crença na 

possibilidade de contar histórias, mas, muitas vezes limita a percepção crítica da experiência. 

Contudo, é o status permanente da dúvida que constitui o legado do artífice. Ainda que ele 

pareça perene, ao se pensar em produtos cinematográficos, é a natureza inerente da vida rumo 

à morte que sustenta a sua existência. 

 

28 Essa escola chamada vida é livro-entrevista de Paulo Freire e Frei Betto (1986) com condução de Ricardo 
Kotscho sobre a trajetória e algumas experiências desses dois ativistas da educação popular em espaços não 

direcionados para educação, como fábricas, associações populares, postos de saúde etc. 
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As histórias sobrevivem às pessoas, desde que outras estejam dispostas a contá-las, 

recontá-las, modificá-las ou fazer outras novas. Ainda que não estejamos mais por aqui, com 

os mais variados suportes tecnológicos, é possível que as imagens e sons resultantes da 

realização cinematográfica resistam ao tempo e ao espaço. Contudo, nada adianta se, o que foi 

realizado, não puder ser escrutinado ou simplesmente degustado. 

O meu desejo é contribuir para fazer e para compartilhar. Para isso, a minha persona, 

na qual as figuras do pesquisador e do cineasta são indissociáveis, mergulha no mar de 

perguntas, e delas depende como depende de oxigênio para existir. Que tipo de cinema é esse? 

Ele tem um nome? Como é que ele acontece? É de qualquer jeito? Ele possui regras? É possível 

sistematizá-lo? Qualquer pessoa pode fazer? Com qual equipamento? Precisa de dinheiro para 

isso? E se ficar ruim? 

A fim de estabelecer uma reflexão crítica sobre o tema da pesquisa, foi necessário 

mergulhar nas experiências das outras pessoas, mas, sobretudo, nas minhas. Por isso não me 

preocupei com uma abordagem “enviesada29”, já que participo ativamente do escopo analisado 

nessa pesquisa. Além do mais, foi no momento do mergulho que emergiu a questão pungente 

desse trabalho que repito: o que é minimamente necessário para se fazer um filme em lugares 

de aprender? 

A primeira perspectiva à luz da superfície é de que essas questões surgem em um 

contexto dicotômico na comparação de um Cinema como alternativa a outro Cinema 

hegemônico. Contudo, é necessário refletir que a promessa trazida por essa luz pode, na mesma 

proporção que parece responder ou revelar algo, nos cegar para os elementos submersos em 

todo espectro da pesquisa. Ainda sim, com todos esses riscos, eu convido você que me lê: vamos 

mergulhar30? 

 

29 Ainda que a pesquisa esteja localizada na área de artes e cultura visual – ciências humanas –, a influência da 
ciência positivista faz com que os pares condenem métodos nos quais os sujeitos pesquisadores estejam 
pessoalmente imersos. A tendência é desprezar a reflexão contida na pesquisa já que o pensamento crítico está 
“contaminado” pelo envolvimento com o corpus de pesquisa. 

30 O uso da palavra mergulhar nesse contexto é um joguete com o significado do plano cinematográfico técnico 
em mergulho na língua portuguesa. A técnica consiste na construção de um plano onde a câmera se localiza acima 
do objeto a ser filmado criando assim uma visão e relação subjetiva de hierarquia e poder. Seria o ponto de vista 
de um pai que repreende o/a filha, uma banca acadêmica que argui um pós-graduando, um cachorro que encurrala 
um gato. O mesmo termo também é conhecido por plongée (francês) e picado (espanhol). O Dicionário da imagem 
(2011) estabelece que “o picado tenderia a significar o esmagamento do objeto filmado” (2011, p. 27). Entretanto, 
nesse caso, eu utilizo o termo enquanto um convite para mergulharmos, em coletivo, rumo às fossas abissais 
habitadas por reflexões, críticas, imagens e muitas histórias. Esse é começo de uma viagem às sombras das dúvidas, 

longe da luz que encanta, mas que também pode cegar. 
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Figura 8: o espelho - Filme Nós, João (2010) 
Fonte: Arquivo pessoal, 2010 
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O MERGULHO 

Antes de aceitar o convite para um mergulho coletivo e, comigo, se entremear em águas 

ora translúcidas, ora turvas, ora calmas e ora turbulentas, ofereço uma breve explicação e faço 

um simples pedido. Para uma leitura mais prazerosa, proponho uma flexibilização na 

compreensão de alguns conceitos por meio de uma escrita simples baseada nos processos 

comunicacionais proporcionados pela narrativa oral. 

Eu defendo esse formato por acreditar que o rigor de um texto acadêmico não significa, 

a priori, que ele é crível em todas as suas formas manifestadas e que depende de uma linguagem 

complexa, pomposa e academicista. Ainda porque, é possível conceber um material com texto 

consistente e conceitos bem trabalhados, porém, apresentado em uma estrutura irregular de 

difícil compreensão. 

O contrário também é possível. Nós podemos acessar textos visualmente prazerosos, 

com uma diagramação que beira a perfeição, mas, se irritar e se decepcionar com o seu conteúdo 

esdrúxulo. É por isso que nenhum estilo ou pretensão de escrita acadêmica assegura rigor e/ou 

qualidade do trabalho. A meu ver, o que deve ser assegurada, de fato, é a coerência da proposta 

de pesquisa com o possível público que se pretende alcançar. 

Assim como as histórias aqui narradas, essa tese foi realizada com estudantes, 

professoras e professores da rede pública de ensino. Pessoas com formações, idades e 

experiências cognitivas distintas e, cada qual, com a sua compreensão de mundo. Por isso, ser 

coerente com a minha jornada acadêmica é escrever também para esse público que, 

infelizmente, não ocupa, de forma ativa, os espaços universitários. 

Então, eu peço às acadêmicas e aos acadêmicos, especialmente acostumados com o 

universo da pós-graduação e, consequentemente, com textos que transitam entre os pares, o 

exercício de uma leitura empática. Esse pedido não se ampara na premissa de uma possível 

omissão de quem lê, mas, assim como escreve Hanna Arendt, na premissa da alteridade pela 

qual podemos manifestar nossos discursos e sermos respeitados pela “pluralidade de seres 

únicos” (ARENDT, 2016, pos. 4978-8154). 

Portanto, a proposta consiste em um acordo para flexibilizar o modo como 

estabelecemos as narrativas acadêmicas. É uma chance para fazer existir e resistir a prática de 

uma escrita não-tão-formal que usa a arte enquanto potência poética e investigativa. Belidson 

Dias (2013) aborda a natureza de pesquisas que utilizam o fazer artístico até mesmo na escrita 

do trabalho: 
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Pesquisas utilizando PBA e PEBA desafiam convenções da academia, 
exploram a compreensão da experiência humana e das artes e usam um 
vocabulário novo, que aceita a escrita em todos os tempos verbais e espaços 
de representação, desde que sejam justificados para a pesquisa. (DIAS, 2013, 
p. 24) 

Ou seja, a escrita desse trabalho é afeita às histórias aqui compartilhadas que, nessa tese, 

viraram dados, conceitos, experiências, vivências e, especialmente, filmes. 

O destaque indicado pelo advérbio se justifica pela produção derivada da práxis durante 

a pesquisa. Ao todo foram realizadas 23 narrativas cinematográficas, sendo 19 de 

responsabilidade total e exclusiva de estudantes a partir de disciplina escolar e outras quatro no 

contexto e no formato da prática cinematográfica do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema 

(CIRINO, 2019b; CIRINO; OLIVEIRA, 2017; MARTINS, 2017a, 2018a; MARTINS; 

OLIVEIRA; CIRINO, 2017; MARTINS; SATLER; CIRINO, 2018; SATLER, 2016, 2019b; 

SATLER; MARTINS, 2014). 

Esses vídeos possuem metragens31 distintas em relação às suas durações. A maioria são 

filmes de curta duração sendo que apenas um, em todo o conjunto, se constitui enquanto um 

filme longa-metragem. Contudo, todos eles foram pensados e executados com ênfase em uma 

relação colaborativa e horizontal tanto na criação quanto execução técnica dos filmes 

conduzidos dentro de processos amparados em uma Poética da Solidariedade (MARTINS, 

2018c, 2018a, 2019). 

Aqui é necessário fazer um adendo à proposta de flexibilização. Nesse caso, o exercício 

da empatia é novamente necessário principalmente para aqueles e aquelas cujos olhos estão 

confortáveis com a estética e com as práticas do Cinema32 tradicional ocidental. Tal postura é 

devida aos outros Cinemas que circulam restritos nas comunidades em que eles são exercidos. 

 

31 Os termos longa-metragem, média-metragem e curta-metragem advém da extensão da fita fílmica que indica a 
duração do filme. Nas projeções tradicionais em película 35mm eram necessários 24 quadros fotográficos para 
formarem um segundo de imagem em movimento. Segundo a Medida Provisória Nº 2.228-1 de 06 de setembro de 
2001, as obras cinematográficas em relação a metragem (duração da obra) são classificadas em: “VII - obra 
cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: aquela cuja duração é igual ou inferior a quinze minutos; 
VIII - obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: aquela cuja duração é superior a quinze 
minutos e igual ou inferior a setenta minutos; IX - obra cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: 
aquela cuja duração é superior a setenta minutos;” (BRASIL, 2001). 

32 O uso de Cinema com “C”, em maiúsculo, se dá quando o utilizo enquanto conceito amplo no qual são 
incorporados os elementos conceituais que carregam consigo discursos históricos, mas, também, elementos 

técnicos da realização cinematográfica, de sua organização e da utilização dos aparatos tecnológicos. 
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Não é uma visada que reconhece um Cinema em detrimento de outro. Não é uma luta 

no ringue do binarismo no qual o objetivo é sublimar a existência daquele que não alcança, que 

não vence. O foco do pedido é, acima de tudo, compreender o processo e o resultado de uma 

prática cinematográfica que, provavelmente, produz narrativas a partir de outras perspectivas 

das que habitam os circuitos comerciais e alternativos de cinema, os espaços hegemônicos. 

A adesão à flexibilidade de compreensão pode ser uma tarefa árdua. O surgimento do 

Cinema, amparado pela revolução tecnológica dos aparatos de captura de imagens do séc. XIX 

para o séc. XX, possibilitou discursos que disseminaram na “construção da história e uma 

concepção dos “povos” marcada pela centralidade e superioridade da civilização europeia, 

herança que ele próprio, cinema, podia potencializar, especialmente aos olhos dos próprios 

europeus e norte-americanos” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 14, grifo dos autores) 

O posicionamento de Ella Shohat e de Robert Stam que compõe o livro A crítica da 

imagem eurocêntrica (2006), sobre a existência de um Cinema de Primeiro Mundo e de um 

Cinema de Terceiro Mundo, incide diretamente nas percepções sobre a possibilidade de se 

realizar cinema. A dinâmica elaborada nos grandes centros de produção cinematográfica, 

Estados Unidos e Europa, instituiu parâmetros de qualidade, tanto técnica quanto estética, sobre 

quais e como as narrativas devem ser contadas. 

O que geralmente vemos em tela são as histórias de um “povo” (SHOHAT; STAM, 

2006) que se estabeleceu como referência. E sem as pessoas, não há histórias. Tanto que, André 

Gaudreault e François Jost relatam que os primeiros filmes surgiram sob o regime das “três 

unidades – de lugar, de tempo e de ação” (2009, p. 38). Essas diretrizes estavam vinculadas à 

cultura que constituía a vida cotidiana das realizadoras e realizadores do início do séc. XX seja 

nas produções documentais ou ficcionais. 

E que vida era essa? Manifestações sociais que envolviam prioritariamente homens, cuja 

condição econômica lhes permitia fazer uso do cinematógrafo para representar eventos reais 

ou fictícios que lhes fossem convenientes. Essa eram as narrativas vencedoras. Uma referência 

histórica que exemplifica a hegemonia das narrativas masculinas em relação a quaisquer outras, 

foi a atuação da cineasta Alice Guy contemporânea ao George Méliès. 

A realizadora Alice Guy foi “a primeira mulher cineasta a produzir ficção” (MARTINS, 

2019, p. 43), mas George Méliès é quem foi reconhecido na história do cinema. O fato de Alice 

Guy estabelecer um estúdio de cinema próprio e ser apontada como “a primeira pessoa a 
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explorar, de fato, os recursos narrativos do cinematógrafo” (MARTINS, 2019, p. 43), não 

impediram a sublimação da sua contribuição para a área. O que difere Alice Guy e Méliès? 

Essa é uma pergunta retórica, claro. Alice Guy, na tentativa de criticar a predominância 

masculina no Cinema, criava narrativas com personagens homens trajadas e caracterizadas 

como mulheres e, também, o contrário. No filme A Parteira da Classe Média (SAGE-FEMME 

DE PREMIÈRE CLASSE, 1902, título original em francês), ela mesmo atuou enquanto 

protagonista que vai com a esposa ao mercado de bebês33 para escolher seu potencial filho. 

 
Figura 9: bastidores do filme A Parteira da Classe Média (1902) de Alice Guy. Da esquerda para a direita, Yvonne 
Serand, Alice Guy e Germaine Serand 
Fonte: IMDB (2022) 

  

 

33 O filme A Parteira da Classe Média, de Alice Guy, conta a história de um casal que, no desejo de se tornarem 
pais, procuram uma Fada no mercado de bebês para poderem comprar uma criança. Eles selecionam os meninos 
retirando-os de repolhos que estão espalhados pelo quintal. Quando convencidos, pagam a Fada e ficam com a 
criança. O filme faz uma alusão às lendas francesas que retratam que meninos nascem em repolhos e meninas em 

flores de rosas. 
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Já em A utilidade do Raio-X (L’UTILITÉ DES RAYONS X, 1898, título original em 

francês), a cineasta faz o contrário. Um homem travestido de mulher grávida é surpreendido 

pela polícia ao revelarem, por meio de um aparelho de radiografia, que o grande volume do 

ventre na verdade era contrabando de bebidas alcóolicas. 

Ao mesmo tempo em que ela criava entretenimento, com a maior parte de seus filmes 

no formato de pequenas esquetes de comédia, ela expunha estereótipos por meio da presença 

feminina, principalmente em tela. No filme, A pequena mágica (LA PETITE MAGICIENNE, 

1900), a historiadora Alison McMahan reconhece que ele é particularmente especial porque 

“apresenta uma garota como uma maga, enquanto no mundo de Méliès os mágicos sempre 

foram do sexo masculino” (MCMAHAN, 2014, p. 18, tradução livre). 

Apesar da extensa lista de trabalhos executados por Alice Guy, muitos não foram 

devidamente atribuídos (MCMAHAN, 2014, p. 89) à ela ou tiveram seus registros perdidos ao 

longo do tempo. Esses dois aspectos contribuíram para a diluição dos registros do papel da 

realizadora na história do Cinema ocidental, mas não somente isso. 

A realização cinematográfica desse período estava diretamente vinculada à indústria 

que produzia os próprios aparatos filmográficos, utilizando os filmes enquanto propagandas 

para vender os equipamentos (MCMAHAN, 2014). Outros mercados também se aproveitaram 

desse novo formato de publicidade para projetar seus negócios. Alison McMahan relata que a 

revista La France automobile solicitava à Companhia Gaumont, empresa que Alice Guy 

trabalhava, a produção de filmes publicitários de eventos automobilísticos. 

Alguns registros históricos, ainda que frágeis ao considerarmos a probabilidade de 

combustão e a deterioração dos componentes químicos da película fílmica, indicam que a 

confiança no trabalho de Alice Guy era tanta que a filmagem da parada “de uma frota de 

veículos a partir de Porte Maillot em Paris” (MCMAHAN, 2014, p. 15, tradução livre) ficou 

sob responsabilidade da cineasta. Essa é uma das peças publicitárias mais emblemáticas da 

Gaumont e dos registros cinematográficos da época. 

Contudo, não é o nome da cineasta que se sobressai quando é realizada uma referência 

a esse feito cinematográfico. Fica em voga o nome do proprietário do laboratório e estúdio de 

cinema Léon Gaumont. Aliás, muito do trabalho dessa realizadora cinematográfica fica 

marcado pelo sobrenome Blaché, herdado do marido após o casamento. O destaque histórico é, 

como sempre, delimitado pelo poder e, nesse caso, pela agência dos homens. 
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Na história cinematográfica estadunidenses e eurocêntrica ocidental – e nas histórias 

que chegam até nós pelos canais massivos de comunicação – a referência não somente das 

narrativas, mas dos fatos sempre estiveram relacionados com o poder, com a capacidade de 

criar narrativas e repeti-las até que fossem/sejam reconhecidas enquanto únicas. 

A escritora nigeriana e contadora de histórias, Chimamanda Ngozi Adichie, expõe a 

função do poder no contexto das relações socioculturais nas quais ocorrem as vivências que 

reconhecemos enquanto verdadeiras ou oficiais. Ela escreve: 

Existe uma palavra em igbo na qual sempre penso quando considero as 
estruturas de poder no mundo: nkali. É um substantivo que, em tradução livre, 
quer dizer “ser maior do que outro”. Assim como o mundo econômico e 
político, as histórias também são definidas pelo princípio de nkali: como elas 
são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas 
depende muito de poder. (ADICHIE, 2019, p. 11, grifo da autora) 

Quem vem contando essas histórias? Uma resposta apressada indicaria os homens 

enquanto solução para a questão, mas pensar assim não seria prudente. As mulheres também 

construíram e criaram narrativas na mesma cronologia histórica que os homens. Porém, a 

natureza dos espaços e as relações sociais e culturais se amparam em uma estrutura de viés 

masculino, sobretudo pela natureza econômica possibilitada pelo surgimento das tecnologias 

das imagens. 

Os homens, em sua maioria, eram os que possuíam permissões e condições para 

consumir tais narrativas. As histórias retratadas eram as deles. As histórias criadas eram sobre 

eles. As histórias projetadas eram sobre suas expectativas. Essa condição restringiu a 

visibilidade factual da diversidade de gênero entre realizadoras e realizadores na perpetuação 

de histórias. 

Os efeitos dessa cultura centrada na produção imagética com viés masculino ainda 

resistem mesmo que tenha se passado mais de 130 anos desde que Alice Guy realizou seu 

primeiro filme. Para a elaboração de sua tese de doutorado que resultou na publicação do livro 

Saudades do Futuro: ficção científica no cinema e o imaginário social sobre o devir 

(MARTINS, 2013), Alice Fátima Martins pôde estabelecer que, dos mais de 1400 filmes de 

ficção científica por ela catalogados, apenas 14 foram realizados por mulheres. Dentro dessa 

amostra referente a apenas 1% do conjunto de filmes levantados para a pesquisa, alguns foram 

realizados pela mesma diretora, ou seja, Alice Fátima Martins pôde verificar que havia apenas 

oito ou nove realizadoras nesse universo cinematográfico. Esse fato fez com que a pesquisadora 

se questionasse “onde as mulheres estão, se aqui não as encontramos?”. 
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Na tentativa de se enveredar nos espaços de produção audiovisual, buscando não 

somente as histórias, mas as mulheres que as contam, Alice Fátima Martins estabeleceu relações 

com pessoas que faziam do cinema não somente um elemento de entretenimento, mas uma 

condição ativa de existência. Vida e Cinema se combinavam organicamente, em uma relação 

de interdependência com o cotidiano em que as personagens, pessoas da comunidade, insistiam 

em sobreviver também nas narrativas fílmicas. 

Contudo, mesmo que catadores de sucata, pedreiros, camelôs, bombeiros (MARTINS, 

2013) e todo tipo de gente, incomum aos ambientes profissionais de realização cinematográfica, 

fazendo cinema em lugares incomuns e também de forma não habitual, Alice Fátima Martins 

não presenciou o olhar e a voz de uma mulher no comando dessas operações audiovisuais. 

Sobre isso, ela escreve: 

A hegemonia masculina, observada nos núcleos mais estruturados de 
produção cinematográfica, se repete no contexto das produções periféricas, a 
exemplo da Boca do Lixo, onde, nas mulheres, eram buscados requisitos 
relativos aos dotes físicos, não se esperando delas qualquer potencial 
dramático ou habilidade para interpretação. Ou seja: as vozes que contam 
histórias, os olhos que elegem imagens e sonoridades, articulando-as em 
narrativas audiovisuais, pertencem, principalmente, ao gênero masculino. 
(MARTINS, 2013, p. 137) 

E complementa: 

Não há mulheres no papel de direção. Embora presentes, com participação 
efetiva, elas cumprem o papel de apoiadoras, mocinhas, musas, em projetos 
desenvolvidos e em filmes concebidos, dirigidos e realizados por homens: 
catadores de sucata que, nos processos de reciclagem dos descartes da 
indústria cultura, além de processar, transformar, também reproduzem 
relações sígnicas e de poder, vigentes tanto em seus próprios contextos quanto 
nos contextos do outro, dos outros. (MARTINS, 2013, p. 137) 

 Ou seja, não é possível realizar um filme, produto cultural oriundo da sistematização 

das experiências de quem o faz, ao largo do que se vive. Essas comunidades também são 

organizadas na mesma estrutura das relações de poder e hierarquia social condicionadas por 

aspectos generificados. Podem ser criadas alternativas que operem em condições parcas de 

realização cinematográfica, cujas produções hegemônicas comerciais não ocorreriam. Por isso, 

a história contada não necessariamente será diferente das que estamos acostumados a ver nas 

mídias tradicionais. 



 

  

69 

O cenário passou a mudar a partir da década de 90. O acesso às Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) 34, possibilitado por aparatos economicamente viáveis, criou 

pequenas correntezas que alteram, mesmo que lentamente, o leito do Cinema ocidental 

hegemônico. 

Contudo, apesar de o mercado possibilitar que as pessoas se tornem potenciais 

produtoras de visualidades, nas entrelinhas não há garantia de satisfação para o consumidor que 

confia suas histórias aos processos técnicos de tais equipamentos. As propagandas sobre a 

capacidade dos aparatos criam uma ilusão sobre a agência do usuário e da usuária no processo 

de produção. Basta ter uma boa câmera que o resto flui naturalmente. 

A empresa de tecnologia Samsung utilizou esse mesmo artifício para vender as câmeras 

fotográficas digitais TL220/25 e ST500/50 em 2009 anunciadas a época como as “primeiras 

câmeras compactas com visor LCD frontal e traseiro” (DPREVIEW, 2009, tradução livre). No 

comunicado para a imprensa, a empresa atesta entregar  

uma experiência incomparável, o visor oculto de LCD medindo 3,81 cm, 
localizado na frente e atrás da câmera, permite ao consumidor tirar fotos 
precisas usando a imagem frontal [do visor] como um guia. Seja uma foto de 
grupo com seus amigos ou um registro de você mesmo no feriado. Não há 
necessidade nem mesmo de apertar um botão – basta dar um grande sorriso 

que a câmera tirará a foto. (2009) 

Para reforçar a narrativa fantasiosa e a capacidade virtual fantástica da câmera, a 

Samsung produziu o comercial Um guia para tirar fotos melhores... de você mesmo35 (NÃO 

CONFIE NA FOTO DO PERFIL !!!, 2010). No vídeo, há várias personagens que representam 

monstros nos universos ficcionais ocidentais e, dentre eles, Conde Drácula, Monstro de 

Frankenstein e Medusa. A promessa era que, com algumas escolhas técnicas, a(o) 

proprietária(o) da câmera poderia produzir uma imagem muito melhor dela mesmo. 

O vídeo é iniciado com a apresentação das personagens com movimentos e planos de 

câmera que enfatizam os defeitos desses sujeitos ficcionais. A trilha sonora instrumental cuja 

 

34 Os posicionamentos adotados aqui sugerem, em princípio, que uma das condições para que essa manifestação 
de um espaço de troca de conhecimentos e produção de visualidades só é possível pelo advento do avanço e acesso 
às tecnologias da informação e comunicação (TICs) (SARDELICH, 2006). São também essas tecnologias que nos 
cercam e nos colocam em um “mundo saturado por monitores, painéis e telas de diferentes tamanhos, em que 
imagens e objetos atraem e repelem olhares, cobram e desviam atenção” (MARTINS; TOURINHO, 2011, p. 52). 

35 A GUIDE TO TAKING BETTER PICTURES of yourself. 
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melodia faz referência aos filmes de humor do início do séc. XX, contribui na desumanização 

das protagonistas atribuindo um véu de politicamente correto. 

Essa foi uma estratégia para proteger a empresa de acusações sobre discriminação entre 

seres humanos reais com ênfase em seus corpos. Assim são utilizadas personagens clássicas de 

filmes de terror. No vídeo, elas são apresentadas em uma rápida sequência em um movimento 

que evidencia os traços grotescos de cada criatura. 

Na ordem cronológica do comercial aparecem um alienígena disforme, com grandes 

olhos escuros desproporcionais ao tamanho do seu rosto; o perfil da face do Monstro de 

Frankenstein com parafusos saindo do pescoço e uma grande cicatriz na testa; a Medusa com 

suas unhas e dentes afiados e cobras no lugar de fios de cabelos; Conde Drácula com o rosto 

comprido e orelhas de morcego; uma bruxa com olhos arregalados, nariz avantajado, dentes 

podres e a verruga característica e, por fim, três zumbis maltrapilhos, de pele pálida com sangue 

espalhado pelo rosto e, um deles, com o olho que salta de sua órbita. 

Dentre as personagens do comercial, eu escolhi a Bruxa [Figura 10] para demonstrar o 

discurso por trás do material publicitário e por considerar o lugar que as mulheres ocupam na 

indústria de produção de imagens. Amparado pela referência normativa de beleza feminina 

amplamente imputada em comerciais de televisão (MIRANDA, 2010), as orientações do guia 

basicamente consiste em esconder os defeitos – concentrados no rosto – e revelar bons atributos 

– os seios da mulher. 

Há muitos detalhes a serem observados na história contada para vender uma câmera 

fotográfica. Existe um apelo sexista que reduz a mulher aos seus seios, mesmo que a intenção 

tenha sido tirar uma self onde rosto deveria estar em destaque. A utilização de um corpo branco, 

magro que, mesmo sob uma máscara de ficção, é tido enquanto o padrão normativo não sendo 

necessário muito para que ele seja aceito na esfera pública. 

No viés técnico, apesar do termo “guia” indicar estratégias fotográficas que trariam 

resultados positivos, ainda sim elas não seriam suficientes. A premissa é que, mesmo que você 

seja um(a) excelente fotógrafo(a), a câmera é que te possibilita um melhor registro, seja na 

frente ou por trás do aparelho. 
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Figura 10: sequência do comercial Um guia para tirar fotos melhores de você mesmo 
Fonte: YouTube 

A última cena do comercial na qual aparecem as expressões “Domine os ângulos” 

seguida por “com a Samsung ST 550/TL 225”36 reforça a importância que o equipamento tem 

no processo do registro fotográfico. Em um recado simples e direto, a empresa afirma que o 

aparato por eles comercializado, favorece não somente às imagens de alta qualidade técnica 

com ele produzidas, mas também as histórias contadas a partir delas. 

A utilização desses aparatos que registram imagens e sons favoreceram à proliferação 

de histórias imagéticas. Contudo, há uma diferença entre produzir e fazer circular entre as 

pessoas e suas respectivas comunidades. Por mais que possamos produzir em grande 

quantidade, a premissa de que o resultado desse processo será apreciado na mesma proporção 

não é garantida. 

 

36 OWN THE ANGLES with the Samsung ST 550/TL 225. 
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Isso porque as plataformas onde esses conteúdos são disponibilizados e acessados, 

sendo elas digitais ou físicas, não são espaços de gestão democrática e tampouco estão abertas 

à autogestão comunitária. Assim, determinados conteúdos ganham destaque na medida em que 

favorecem os interesses de quem estabelece as políticas desses espaços. Basicamente, essa 

postura sugere à espectadora e ao espectador, algumas narrativas audiovisuais em detrimento 

de outras. 

Esse modo de operação revela a percepção de uma espécie de devir audiovisual37. Ao 

passo que as narrativas imagéticas derivam das experiências cotidianas, não é possível atrelar 

um filme à sua própria existência. É como se reconhecêssemos enquanto cinema, só aquilo que 

é projetado em telas grandiosas no interior de salas escuras ou até mesmo as histórias 

transmitidas pelas redes de TV e canais de streaming. 

Porém, vidas têm sido vividas, histórias têm sido contadas e filmes têm sido realizados. 

Aos milhares. Aos milhões. Eles acontecem à revelia daqueles que insistem em determinar o 

que é e, sobretudo, o que não é cinema. Tentam, mas falham miseravelmente, limitar onde o 

fazer cinematográfico pode acontecer. A massiva maioria das realizações audiovisuais existem 

e existirão longe dos nossos olhos, ouvidos, memórias e, enfim, das nossas próprias existências. 

Nada mais justo que as próprias comunidades, que seus realizadores e suas realizadoras, 

possam, também, criar/usar parâmetros que estabeleçam o que é filme, o que é cinema. Se 

posicionar assim é olhar para além dos requisitos técnicos da prática e da teoria 

cinematográfica. É incorporar as circunstâncias nas quais as experiências de realizar e se 

deleitar com o cinema enquanto elemento central nessa conceituação. 

Um filme está além do exercício sistematizado de contar histórias por meio de sons, 

silentes ou não, e imagens, em movimento ou não. Nessa pesquisa, o filme é mais processo do 

que produto. Ele é realizado por quem o faz, mas é, de fato, constituído com quem o assiste. 

Essa relação não fragiliza e nem compete com que está posto na concepção ideal de realização 

cinematográfica, mesmo sendo retratado enquanto precário – nos mais amplos sentidos – pelas 

referências canônicas. 

A precariedade não é um problema. Em casos nos quais insistem em cinematografar, 

apesar das péssimas condições, ela vira pulsão que fomenta o senso de colaboração. O contexto 

 

37 Uma analogia lúdica ao experimento físico-mecânico O Gato de Schrödinger. 
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e, de novo, as circunstâncias da prática poética, deformam o feixe que separa luz e escuridão, 

cineastas e público. O binarismo fica para quem se preocupa em dar voz e vez aos invisíveis. 

Aliás, não existem narrativas invisíveis e muito menos invisibilizadas. Restringir a 

existência dessas histórias à nossa capacidade de acessá-las e principalmente à nossa habilidade 

de ver é um equívoco e apresenta um conflito com a própria existência em si. A existência de 

uma pessoa é a prova disso. O fato da grande maioria dos habitantes do planeta Terra não se 

conhecerem, não significa que as outras são inexistentes. 

Para facilitar a compreensão, vamos pensar em um rio. Nele, fluem histórias e suas 

respectivas imagens, como se fossem embarcações habilmente conduzidas que deslizam pela 

superfície. O nome desse rio é Roliúdi (OLIVEIRA, 2019) e ele é considerado o maior curso 

de narrativas do mundo. Contudo, somente o que pode ser visto na superfície de suas águas foi 

utilizado enquanto parâmetro para dar a Roliúdi esse lugar de destaque. Não só isso, mas são 

os próprios pilotos que navegam nesse rio é que sustentam o título. Um dos grandes problemas 

nesse cenário é que quem pilota, geralmente não mergulha. 

Não se pode afirmar conhecer um rio quando só se vê o que está por cima. Roliúdi é tão 

profundo que mesmo a água sendo cristalina, não é possível enxergar o seu leito restando 

apenas uma imagem opaca na qual o infinito é projetado. Acontece que, se alguém arriscar um 

mergulho de profundidade, se deparará com camadas desse mesmo ambiente que se diferem 

bastante da superfície. 

A incidência e a diversidade de histórias imagéticas aumentam na mesma medida em 

que se aprofunda. São histórias que acontecem abaixo de uma espessa nuvem de areia 

provocada pelo movimento daquilo que transita na superfície. Quem, no ato de mergulhar, se 

perceber em uma imersão de histórias, dificilmente poderá negá-las. 

Todavia, em algum momento será necessário voltar à superfície. Seja em busca de 

fôlego para outros mergulhos ou até mesmo para compartilhar com outrem a existência de rios 

imperceptíveis para quem vive acima do nível da água. Nisso, alguns pilotos podem também 

virar mergulhadores. Entretanto, para o vendedor de embarcações, o rio será somente a 

superfície que os veículos podem tocar. 

Essa é a mesma relação estabelecida com as narrativas cinematográficas no ocidente. O 

comércio de filmes prioriza as produções estadunidenses em detrimento de outras que venham 

a ser realizadas nacionalmente. Assim, as histórias que chegam às salas de cinema e 
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principalmente nas emissoras de TV, representam experiências distintas que não podem ser 

localizadas no cotidiano por quem às assiste. 

O sucesso da indústria hollywoodiana bem como o alcance das narrativas 

estadunidenses são fruto de uma estratégia econômica liberal baseada em uma política agressiva 

de conquista de mercados mundiais. Outros fatores contribuem também para a condição de 

destaque. Segundo Amy Villarejo, 

o filme americano, como outros bens/mercadorias americanas, inunda os 
mercados mundiais, seja devido a discrepâncias na lei de direitos autorais, 
falta de fundos direcionados às indústrias cinematográficas nacionais ou 
parcerias, desregulamentação dos mercados ou estruturas corporativas 
globalizadas. (VILLAREJO, 2010, p. 14, tradução livre) 

No entanto, engana-se quem pensa que Hollywood é a maior produtora de narrativas 

cinematográficas. Nem de longe, os Estados Unidos da América produzem tanto quanto a China 

e a Índia. Em 2010, a pesquisadora Amy Villarejo levantou o quantitativo de filmes realizados: 

A maior indústria cinematográfica do mundo não é, no entanto, a dos Estados 
Unidos. Esse título pertence há anos à Índia, um país que produz de 800 a 900 
filmes por ano, cerca de um quarto dos quais, principalmente superproduções 
hindi envolvendo grandes estrelas e números musicais, emergem de 
“Bollywood” (Bombaim Hollywood), em comparação com o número de 
produções nos Estados Unidos. (VILLAREJO, 2010, p. 14, tradução livre) 

Apesar dessa constatação, de que em termos numéricos a indústria norte-americana não 

consegue acompanhar o ritmo de produção dos países mencionados, no contexto brasileiro, os 

filmes hollywoodianos são mais populares justamente pelo domínio logístico das redes de 

distribuição e pelos acordos comerciais firmados entre as representações nacionais e os estúdios 

internacionais. 

Para além do aspecto comercial, outro fator envolvido na preferência e aceitação das 

narrativas ocidentais europeias e estadunidenses é a diegese. Em poucas palavras, a diegese é 

o elemento que sustenta a realidade de um universo cinematográfico. O Dicionário da Imagem 

(GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011) define o verbete da seguinte forma: 
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Em narratologia fílmica, utiliza-se hoje o termo diegese para designar o 
universo ficcional do filme. A diegese engloba a história contada e o que a 
envolve: conjunto de pontos de referência espaço-temporais, personagens, 
ações e situações. [...] 

A diegese é ao mesmo tempo construída pelo filme e suposta por ele. 
Prolonga-se muito para além dos limites do quadro, no fora de campo do 
filme. É concebida como um simulacro do mundo real (presente, passado ou 
futuro) e possui coerência, uma lógica, e leis que garantem a crença e adesão 
do espectador. Em última análise, é o espectador que constrói esse 
pseudomundo com base no material audiovisual que lhe [é] apresentado. 

(2011, p. 117) 

Ora, os filmes indianos, cujas ações podem ser consideradas exageradas de acordo com 

os padrões ocidentais dominantes, e cujos efeitos visuais a todo instante desafiam a noção de 

realidade – apesar de serem tecnicamente bem implementados –, são muito diferentes dos 

filmes aos quais os colaboradores dessa pesquisa estavam acostumados. Um filme como 

Enthiran (ENTHIRAN, 2010), uma jornada de ação com ênfase na relação amorosa entre uma 

máquina [Figura 11] e uma mulher, seria recebido, no máximo, enquanto uma narrativa cômica. 

 
Figura 11: O protagonista robótico Chitti enfrenta uma horda de policiais 
Fonte: Enthiran, 2010 

A comicidade, quando não intencional, era um dos maiores empecilhos para os 

estudantes do Waldemar Mundim se aventurarem no universo da realização audiovisual. Eles 

já antecipavam um provável fracasso caso tentassem copiar algo que eles consideravam ser de 

boa qualidade. E o fracasso não compreendia somente os aspectos imagéticos de seus produtos 

audiovisuais, cheios de efeitos estroboscópicos e investidas sonoras, mas também a potência de 

suas próprias histórias. 

Por isso, houve a necessidade do exercício por uma postura empática e compreensiva 

diante de resultado e de processos fora do padrão, no ato de contar histórias. Essa foi, e de certa 

forma é, o impulso para que a ação poética pudesse encontrar lugar de concretude. No caso dos 
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estudantes colaboradores dessa pesquisa, aprendizes no ofício da realização cinematográfica, 

foi o início de uma etapa de superação do que pensavam ser bom o suficiente para virar um 

filme. 

A própria qualificação do que seja “filme” pôde ser percebida, durante a pesquisa de 

campo, a partir de uma hierarquia entre três elementos: fazer, ver e ser visto. Para os estudantes, 

a referência primária era “ser visto”. Ou seja, o primeiro movimento no sentido de iniciar 

qualquer tipo de produção cinematográfica, passou pelo consenso de que seus respectivos 

filmes não agradariam os olhares de outrem. 

Isso porque, para eles, o filme e a história que motivou a narrativa cinematográfica estão 

no mesmo patamar de análise. Colocar o filme à disposição do julgamento alheio é colocar a 

própria vivência em escrutínio. É tal qual alguém que, em desiquilíbrio, se estatela no chão 

promovendo as gargalhadas dos outros e sofrimento para si.  

No mesmo patamar estava o elemento “ver”. Porém, diferente do “ser visto”, o ver 

estava relacionado ao que se vê dos outros, estabelecendo um juízo de valor imediato na 

comparação entre as narrativas e, principalmente, de como os estudantes viam as próprias 

histórias, antes mesmo de elas virarem qualquer outra coisa. 

Essas duas condições são sustentadas pela ênfase que damos ao sentido da visão. De 

acordo com uma concepção oculocentrista (JAY, 2009, p. 495) dominante na cultura 

contemporânea ocidental, são os olhos e olhares que agem na localização dentro de determinada 

realidade, seja ela ficcional ou não. Para Martin Jay, há um indicativo sobre a atração dos olhos 

pelas imagens: 

[...] o pós-modernismo revelou a apoteose do visual, o triunfo do simulacro 
sobre o que se pretende representar, uma verdadeira rendição ao espetáculo 
fantasmagórico em vez de sua subversão. As imagens, afirma-se, estão agora 
completamente à deriva de suas referências, cuja suposta realidade deixou de 
fornecer um padrão de verdade ou ilusão.(JAY, 2009, p. 495)  

E continua, “nós não estamos mais diante de um espelho, em vez disso, admiramos com 

fascínio uma tela que não reflete nada para fora dela.” (JAY, 2009, p. 546) 

A tela pode não refletir, ou, como discute Baudrillard, ocupar o imaginário das pessoas 

com o “simulacro” (BAUDRILLARD, 1991) da vida, mas diante de um exercício 

cinematográfico que tem como base criativa seus respectivos cotidianos, os adolescentes 

colaboradores, consumidores ávidos de conteúdos audiovisuais espalhados pelas plataformas 

de entretenimento e redes sociais, a consideraram uma vitrine de suas próprias vidas. 
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Nesse espaço de exposição onde o filme representaria as respectivas realidades de quem 

topa cinematografar, o desafio consistiu em garantir a credibilidade da narrativa. Doc 

Comparato (2009) afirma que a credibilidade é o “limite entre a mentira e a verdade” e que, 

para se alcança-la, depende-se nada mais e nada menos que “da visão imaginativa de uma 

pessoa” (2009, p. 19). 

Por isso, a criação de laços e expectativas de identificação é base no desenvolvimento 

de roteiros e/ou projetos cinematográficos. Seja para vender um produto ou possibilitar uma 

experiência. Assim, coube ao cinema, desde a sua criação e de forma mais que intencional, ser 

o local dos arautos das imagens e, sobretudo, das histórias tidas como perfeitas. Sobre o regime 

canônico estabelecido pelo cinema europeu e estadunidense, Jacques Aumont (2002) 

desenvolve a ideia de que 

a concepção dominante, e estereotipada, faz do cinema a imagem fiel, sem 
mais truques que as convencionais (encabeçadas pela montagem), de uma 
realidade que deve ser tomada em si mesma, através de sua imagem 
transparente como a de um espelho perfeito. Assim se torna óbvio todo uma 
vertente da arte cinematográfica: aquele que lida com as imagens e não com a 
sua fidelidade, das próprias imagens em si, tal como o cinema, à semelhança 
de outras artes, as inventa e dá vida. Por mais forte que seja a impressão de 
realidade, quando assistimos a uma sessão de cinema a única coisa que 
fazemos é submeter-nos a um fluxo perceptivo, o de pontos luminosos 
transmitidos pela luz do projetor e materializados na tela – a tela liberta o 
filme, que, se não houvesse obstáculo, apenas lançaria um raio de luz branco 
–. Se vejo um filme é apenas porque, diante de uma tela branca, vi como ele 
se tornou o suporte de uma imagem, infinitamente mutável e “em 
movimento”, mas uma imagem apesar de tudo. (AUMONT, 2002, p. 51) 

A reflexão proposta por Aumont revela o poder de síntese do cinema em representar 

uma perspectiva da vida, ainda que no subterfúgio de um maquinário tecnológico no qual som 

e luz são operados. Contudo, essa é uma percepção acadêmica ou de quem se propõe a refletir 

sistematicamente sobre as questões que envolvem as múltiplas visualidades. 

Já para os estudantes, a manifestação desse “poder” representava um evento no qual 

suas fragilidades poderiam ser reveladas. Durante a disciplina de artes na qual foram realizados 

os roteiros, parte dos argumentos utilizados na escrita continham elementos de violência - 

simbólica, fantasiosa, física, emocional -. Histórias sobre tráfico, agressões e eventos 

sobrenaturais [Figura 12]. Desses roteiros, seis filmes chegaram a ser realizados e expostos na 

I MAWM. 
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Figura 12: Fragmento do Roteiro Denally no qual relata a morte de uma personagem 
Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

A condição de fragilidade gerada pelas expectativas entre o ver e ser visto imputou ao 

fazer a posição de menor projeção no processo de realização cinematográfica. Ou seja, o fato 

dos e das estudantes preocuparem-se com o que pensariam deles, a partir de seus filmes, 

impossibilitava o acontecimento da própria realização cinematográfica. 

Um dos maiores desafios durante essa pesquisa em criar condições para que os e as 

estudantes atuassem enquanto agentes na realização cinematográfica dentro do contexto 
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escolar, com amparo do currículo por meio da disciplina de artes visuais, foi lidar com 

autocrítica pejorativa e resiliente por parte dos e das adolescentes. 

Isso porque, mesmo que a escola fosse reconhecida pelos grupos de crianças enquanto 

um lugar onde se aprende, as histórias ensinadas nem de longe se relacionavam com as 

histórias da comunidade. Muitas vezes uma experiência anacrônica, na qual deve haver lugar 

nos estudantes para as narrativas dos outros, mas não há lugar oficial para as narrativas de quem 

estaria ali para aprender. 

A estratégia para desenvolver meios que permitissem que os e as alunas superassem 

esse olhar (auto)imputado, não por acaso, foi sistematizada a partir de outro lugar onde se 

aprende, o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. Nesses dois lugares, a diferença está 

principalmente na crença sobre a virtualidade das narrativas, das histórias. 

Apesar de ambos buscarem identificar e localizar suas histórias dentro do universo de 

um cinema ocidental legítimo (AUMONT, 2009; SHOHAT; STAM, 2006) ou legitimado, a 

hierarquia entre fazer, ver e ser visto ganha dimensões e sentidos distintos. Se os e as estudantes 

do Waldemar Mundim se preocupam com as consequências do ato de realizar filmes já  

no caso do Sistema CooperAção Amigos do Cinema, sob a batuta na mão 
trêmula de Martins Muniz, o modo de produção é marcadamente de 
baixíssimo custo, autorreferido como cinema artesanal, pensado como espaço 
para construção de saberes práticos sobre cinema. “Aqui a gente não 
intelectualiza as coisas: a gente faz”, adverte o fazedor de cinema. 
(MARTINS, 2019, p. 120) 

A fala “Aqui a gente não intelectualiza as coisas: a gente faz” (2019, p. 120), do cineasta 

Martins Muniz, é o atestado de que ao grupo interessa o fazer em detrimento do ver e ser visto, 

todas elas condições intrínsecas na realização cinematográfica. A sistematização desse 

posicionamento territorial foi base para articular a crença das e dos estudantes nas suas 

capacidades de fazer filmes. “A gente brinca de fazer cinema”, repete incansavelmente Muniz. 

E nessa brincadeira, o filme como é utilizado aqui, deve ser concebido para além do 

produto, pois, no contexto dessa pesquisa, é justamente o processo – de fazer, de realizar – que 

permitiu a existência de 19 narrativas cinematográficas no contexto escolar. A viagem ficcional 

dos adolescentes e das crianças só foi possível porque estiveram dispostos a saltar no inesperado 

[Figura 13] lidando com as expectativas boas ou ruins que surgiriam nessa jornada. 

Porém, para que o processo tenha se tornado filme e filme seja considerado processo, 

foi necessário estabelecer algumas condições basilares que oportunizaram essa – meta – 
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relação. O uso do plural quando me refiro às pessoas que fazem cinema, colaboradores e 

colaboradoras nessa trilha doutoral; A abordagem por uma visada colaborativa, afetiva e 

afetuosa e o reforço no compromisso comunitário não são usados no texto por mero acaso. 

O processo, assim como o filme, é compreendido na perspectiva relacional e 

circunstancial. Relacional, pois nele são estabelecidos laços de confiança mútua entre quem 

realiza que ultrapassam questões técnicas e incidem sobre perspectivas de mundo; o sentimento 

de pertencimento comunitário é inerente à manifestação poética cinematográfica o que reforça 

o compromisso de circulação do filme na comunidade. 

Ele é circunstancial porque, a realização cinematográfica em lugares de aprender é 

espaço seguro no qual se fazem presentes, no mínimo, duas circunstâncias. A primeira se dá na 

esfera da imagem, memória e imaginação, implicando na afetação dos aspectos subjetivos em 

detrimento das múltiplas visualidades dos sujeitos envolvidos. A segunda circunstância está 

vinculada ao recorte de espaço-tempo no qual são estabelecidas as relações comunitárias 

ensejando em uma poética, a Poética da Solidariedade, que atualiza potenciais narrativas 

cinematográficas. 

Na minha crença, o filme é imagem, som, história, processo e, sobretudo, vida. 

 
Figura 13: Efeitos caseiros de pós-produção desenvolvido pelos estudantes 
Fonte: Dark Night, 2017 
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Cinema, Cinemas, Cinémais 

A tentativa de definir, nessa pesquisa, o que seja Cinema além de anacrônica seria 

infrutífera. Me posiciono assim por considerar que as definições hegemônicas, utilizadas 

enquanto referências nos ambientes acadêmicos e/ou profissionais, não tem em conta as 

experiências relacionais e circunstanciais como as que se deram no contexto desse trabalho. 

No espaço-tempo daqueles – no masculino – que se arriscam em definir o cinema, as 

iniciativas de Munizes e estudantes – fora das instituições de ensino superior – espalhados em 

determinado hemisfério não constariam nos manuais e muito menos nos dicionários de 

conceitos cinematográficos. Essa postura se dá, principalmente, pela perspectiva histórica e 

econômica na qual surgiu o fazer cinematográfico, ou seja, perspectivas que não abarcam de 

forma solidária Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema e estudantes do Waldemar Mundim. 

Na literatura básica dos estudos do cinema e das imagens há dois dicionários que dão 

significado a vários verbetes da área. Contudo, nem mesmo eles definem com exatidão o 

verbete “cinema” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 48; GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011, p. 76). Tanto 

o Dicionário da Imagem (GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011) quanto o Dicionário teórico e crítico 

de cinema (AUMONT; MARIE, 2003) vão direcionar a resposta para outro verbete, 

“cinematógrafo” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 52; GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011, p. 78) cuja 

definição é: 

2. Abreviada para “cinema”, a palavra designa o processo técnico, o conjunto 
das instâncias e instituições que produzem filmes, o conjunto das produções 
dum país ou dum sector, a sala de projeção, a atividade técnica, artística, 
industrial etc. [...] 3. Conotado com um valor estético, o termo opõe-se ao 
cinema comercial ou industrial, designando a arte cinematográfica na sua 
acepção mais nobre. (GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011, p. 79) 

No Dicionário teórico e crítico de cinema: 

1. (História das técnicas) Nome do aparelho inventado pelos irmãos Lumière. 
[...] 2. (Bresson) Concepção do cinema, definida a partir de sua oposição com 
o teatro. Para Bresson, o cinema é apenas, em sua definição comercial 
corrente, um veículo para atores profissionais encenando a comédia segundo 
as normas teatrais em vigor; ao contrário, o cinematógrafo é o registro de um 
real não encenado, sem atores e sem recurso a códigos (de dicção, do gesto) 
oriundos do teatro. (AUMONT; MARIE, 2003, p. 52) 

Os dois dicionários baseiam o significado de cinema, em primeira instância, para a sua 

característica tecnológica e histórica. Ambos os autores fazem referência ao equipamento 

cinematógrafo, criação que eles atribuem aos irmãos Lumière, como a origem e equipamento 
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que permitiu a popularização do cinema. Por isso é necessária uma observação, pois não foram 

somente os irmãos franceses que participaram dessa revolução tecnológica e de linguagem. 

Vários experimentos de natureza científica, que envolviam trabalhos em óptica e 

química, antecedentes ao cinematógrafo foram essenciais na sistematização de uma dinâmica 

que iludia os olhos humanos. George Sadoul faz um relato histórico sobre a origem dos aparatos 

cinematográficos: 

Fazendo desfilar aos nossos olhos vinte e quatro (e antigamente dezesseis) 
imagens por segundo, o cinema nos dá a ilusão do movimento, porque as 
imagens que se gravam em nossa retina não se apagam instantaneamente. Essa 
qualidade (ou imperfeição) do olho humano, a persistência retiniana, 
transforma um tição agitado numa linha de fogo. O fenômeno foi constatado 
pelos Antigos, e o seu estudo esboçado nos séculos XVII e XVIII por Newton 
e o Cavaleiro D'Arcy. Foi entretanto necessário esperar os trabalhos de Peter 
Mark Roget, inglês de origem suíça, para tomar-se o rumo que levaria ao 
cinema. Como aplicação dos seus trabalhos, um ilustre físico britânico 
construiu em 1830 a Roda de Faraday, descrita em todos os tratados de física, 
enquanto John Herschel, imaginando uma nova experiência divertida de 
física, fez nascer o primeiro brinquedo óptico a empregar desenhos. O 
Taumatrópio, criado em 1825 por Fitton e o doutor Paris, é um simples disco 
de papelão contendo na face e no verso dois desenhos, que se superpõem aos 
nossos olhos quando os fazemos girar rapidamente. (SADOUL, 1963, p. 9) 

No mesmo discurso, Sadoul (1963) afirma que não é possível atribuir propriedade à 

condição de invenção da maquinaria que sustentou a criação do cinema. Ele escreve que  

[...] o vencedor dessa corrida de invenções seria quem primeiro conseguisse 
fazer uma série de representações públicas e pagas, pois desde 1888 haviam 
sido numerosas as projeções em laboratório e as demonstrações púbicas 
esporádicas. Em 1895, multiplicam-se as primeiras representações do cinema. 
Os seus realizadores quase sempre eram desconhecidos entre si, fato que 
provocou intermináveis controvérsias sobre a Invenção do cinema. 
(SADOUL, 1963, p. 13) 

Países como os Estados Unidos da América e Alemanha também participaram com 

inúmeras tentativas de estabelecer domínio na arena do show cinematográfico. Entretanto, 

nenhum evento que envolvesse esse espetáculo ótico “obteve o enorme êxito do Cinematógrafo 

Lumière, a partir ele dezembro de 1895, no "Grand Café" do "Boulevard des Capucines", em 

Paris”. (SADOUL, 1963, p. 13, destaques originais) 

Entre os autores clássicos que discutem a ontologia do cinema é unanimidade que não 

há como desvincular a natureza da ação de manifestar-se com e por meio de imagens em 

movimento sem o devido uso de ferramentas específicas para isso. Contudo, lembremo-nos que 

esses equipamentos estão hierarquicamente submetidos às pulsões idealistas (BAZIN, 2018) de 

quem deseja usá-los enquanto meio para atualizar ou até mesmo impor as suas narrativas. 
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André Bazin (2018) retrata essa relação histórica na qual a perspectiva existencial dos 

homens pega carona na veia industrial e econômica perpetuada na história ocidental do cinema: 

Parece que tudo se passa como se devêssemos inverter a causalidade histórica 
que vai da infraestrutura econômica às superestruturas ideológicas e 
considerar as descobertas técnicas fundamentais como acidentes 
providenciais e favoráveis, porém essencialmente secundários, em relação à 
ideia preliminar dos inventores. O cinema é um fenômeno idealista. A ideia 
que os homens fizeram dele já estava armada em seu cérebro, como no céu 
platônico, e o que impressiona, acima de tudo, é a resistência tenaz da matéria 
à ideia, mais do que as sugestões da técnica à imaginação do pesquisador 
(BAZIN, 2018, p. 30) 

A abordagem de Bazin margeia outra possibilidade para realização cinematográfica. 

Apesar dos propósitos espetaculares que serviram ao capital, por meio de propagandas dos 

próprios aparatos cinematográficos – muitos comerciais no início do séc. XIX eram voltados 

para a venda de câmeras (MCMAHAN, 2014; SADOUL, 1963) –, inovando na linguagem 

publicitária, o cinema se firmou também enquanto manifestação artística. 

As variadas fontes de inspirações no ato de contar histórias também são provenientes 

de manifestações com “raízes em séculos de entretenimento popular, dos shows de lanterna 

mágica e das fantasmagorias aos panoramas em grande escala, dioramas e brinquedos ópticos” 

(ELSAESSER, 2018, p. 9), eventos que diminuíam as tensões da vida moderna. Essa possível 

dicotomia permeou o imaginário de quem vivia, à época, a jornada da realização 

cinematográfica. 

Segundo Thomas Elsaesser, a evolução da linguagem cinematográfica em conjunto com 

os maquinários que permitiam a sua completude, era acompanhada por questionamentos 

relativos à existência da própria linguagem em si: 

Desde o início, inventores, fabricantes, artistas, intelectuais, educadores e 
cientistas se perguntavam sobre a essência do cinema: era ele, movimento ou 
intervalo? Era uma imagem única ou uma sucessão de imagens? Estava 
capturando o lugar ou armazenando o tempo? Além de sua relação com outras 
for mas de visualização e representação, a questão era: o cinema era ciência 
ou arte? Se fosse arte, engrandecia e educava ou distraía e corrompia? 
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As discussões se centravam não só na especificidade do cinema, mas também 
em sua relevância ontológica, epistemológica e antropológica. (ELSAESSER, 
2018, p. 9) 

A linha entre cinema arte e cinema comercial não é bem definida. Muitos circuitos 

hegemônicos de exibição cinematográfica selecionam filmes de possível projeção internacional 

que, só são possíveis porque derivam de um esforço quase industrial para serem realizados. Os 

filmes de super-heróis são um exemplo desse nicho. A quantidade de pessoas, o aparato 

utilizado e as condições de realizações envolvem, geralmente, gastos financeiros na casa dos 

milhares. 

O filme do cineasta José Padilha, Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (TROPA 

DE ELITE 2: O INIMIGO AGORA É OUTRO, 2010), apesar de retratar um cenário de 

fragilidade do cotidiano das comunidades de favelas do Rio de Janeiro, custou em produção 

aproximadamente 14,5 milhões de reais (DARCY, 2011). Ele foi exibido em mais de 700 salas 

de cinema, conquistou o recorde de bilheteria no Brasil e rendeu mais de R$ 100 milhões de 

reais. Esse filme é uma obra de arte ou é um produto comercial? 

Ao mesmo tempo, ainda no contexto das narrativas cinematográficas, há festivais 

internacionais específicos para filmes publicitários como o Cannes Lions International Festival 

of Creativity (CANNES LIONS, 1954). O foco do evento está na potência criativa dos filmes 

inscritos e não no produto que eles vendem. O filme-comercial “100” (100, 2014) da agência 

publicitária brasileira F/Nazca Saatchi & Saatchi ganhou, em 2015, o Grand Prix prêmio 

máximo na categoria filme. 

Em dois minutos de duração, o filme curta-metragem presta “Um tributo à fotografia” 

(100, 2014) por meio da recriação de registros fotográficos históricos. O narrador, em voz off38, 

anuncia poeticamente a importância da empresa Leica no registro de eventos icônicos para a 

sociedade ao longo do tempo. A voz anuncia que a “Leica tirou a câmera do estúdio e a levou 

para vida de verdade” (2014), para o uso de pessoas comuns. O filme publicitário termina com 

a afirmação “nós não inventamos a fotografia, mas nós inventamos a fatografia” (2014, grifo 

nosso). 

 

38 O termo voz off é um tipo de narração audiovisual em que a personagem que narra não é representada por um 
elemento visual em tela. Geralmente, essa voz off é onipresente e onipotente e a função dela é marcar o ritmo ou 
acrescentar detalhes à narrativa que não seria possível com imagens. O recurso de narração em voz off é utilizado 
como elemento básico da narrativa do filme Mais Estranho que a Ficção (MAIS ESTRANHO QUE A FICÇÃO, 

2007) e do clássico La jetée (LA JETÉE, 1962). 
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Figura 14: cena do comercial baseada na fotografia Execução de Nguyễn Văn Lém por Eddie Adams e, ao fundo, 
referência à fotografia Autoimolação de Quang Duc (Monge em Chamas) por Malcolm Browne 
Fonte: La Vida Leica, (2014) 

 

 
Figura 15: Monge em chamas foto realizada por Malcom Browne em 1963 no Vietnam do Sul 
Fonte: Revista Time, (2012) 
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Um filme como 100, da empresa Leica, possui estrutura narrativa e de produção típica 

de filmes realizados na indústria cinematográfica, o que faz suscitar algumas perguntas. O que 

o difere de outros filmes que participam de festivais de cunho “artístico”? Não há processo 

criativo e poético em filmes publicitários? Não se vende produtos por meio da arte?  

O diretor cinematográfico, Robert Bresson, vê objetivamente a diferença entre 

cinematógrafo comercial e cinematógrafo artístico (Bresson evitava usar a palavra cinema). 

Para ele, há “dois tipos de filmes: aqueles que utilizam os recursos do teatro (atores, encenação 

etc.) e se servem da câmera com o intuito de reproduzir; aqueles que utilizam os recursos do 

cinematógrafo e se servem da câmera com o intuito de criar” (BRESSON, 2005, p. 19, grifo 

do autor). 

Servir, por servir, a divisão entre arte e comércio serve a quem? Serve a quais interesses? 

Não há respostas objetivas para essas questões. Entretanto, é possível conceber que a 

categorização favorece a construção de arenas com fronteiras bem delimitadas. Lugares nos 

quais há assentos exclusivos que contribuem para uma experiência mais íntima com o 

espetáculo. Do camarote, a visão é melhor, dizem. 

O pensamento de Bresson ocorreu na década de 70, quando o acesso aos 

cinematógrafos, como ele mesmo definia o equipamento e o cinema, não eram acessíveis 

economicamente. Assim, a partir do raciocínio dele é possível estabelecer uma certa dicotomia 

entre arte e comércio, relegando a este último um aspecto pejorativo. Mas, o que ele não discute 

é a exclusividade de quem realiza e do seu potencial público. Cinema arte ou comercial, tanto 

faz, já que, 

além disso, a arte do cinema normalmente exige a colaboração de muitos 
participantes, pessoas que seguem rotinas de trabalho comprovadas. Filmes 
não são apenas criados, eles são produzidos. E tão importante quanto isso é o 
fato de que os filmes estão firmemente ligados ao seu contexto social e 
econômico. Os filmes são distribuídos e exibidos para um público, e questões 
monetárias fazem a diferença em cada estágio. (BORDWELL; THOMPSON, 
2013, p. 26) 

E nesses territórios de exclusividades, surgem também as nomenclaturas. Uma tentativa 

de estabelecer critérios para classificar determinadas manifestações poéticas que não 

corroboram ou não se encaixam nos aspectos normativos da realização cinematográfica. É uma 

classificação superior à classificação de gênero cinematográfico - que é um exercício comercial 

-, que tenta localizar o espectador e adjetivar o fazer cinematográfico. 
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O pesquisador Paulo Passos de Oliveira, em sua tese de doutorado Josafá Duarte e o 

Cinecordel: o cineasta cabra da peste contra o dragão de Roliúdi (2019), realizou uma breve 

análise crítica e histórica de algumas nomenclaturas e contextos pelos quais o cinema é 

enquadrado. São elas: “cinema amador, cinema de borda, cinema de garagem, cinema de 

guerrilha, cinema imperfeito, cinema paralelo, cinema periférico, cinema popular, cinema 

profissional e cinema trash” (OLIVEIRA, 2019). 

Além dessas, há várias outros nomes descritos nos materiais acadêmicos como cinema 

alternativo, cinema artesanal, cinema novo, cinema experimental, cinema estudantil, cinema 

verdade, cinema total e mais uma infinidade de termos que são nascidos para enquadrar práticas 

muitas vezes locais, regionais, em contextos amplos e gerais. Na pesquisa de Oliveira (2019), 

a partir da prática de imersão na realização cinematográfica com seus colaboradores, ele foi 

capaz de observar essa pretensa categorização: 

Em um levantamento inicial, descobri vários conceitos relacionados ao tipo 
de cinema feito por Josafá Duarte, Martins Muniz, Hugo Caiapônia, Seu 
Manoelzinho Loreno e Zé Pintor: cinema de borda, paralelo, de guerrilha, 
amador, periférico e imperfeito são apenas algumas das nomenclaturas 
criadas. Todas apontam para um conteúdo político, que abala todas as formas 
de produção comumente estabelecidas no mainstream. Todas elas procuram 
dar conta da multiplicidade de filmes, temáticas e narrativas, as diversas 
características de formas de produção, e os múltiplos olhares daqueles que 
assistem aos filmes. (OLIVEIRA, 2019, p. 104) 

Essas definições, em grande parte realizadas por iniciativas externas, são incapazes de 

dar conta da pluralidade e especificidades de processos criativos que estão espalhados pelo 

mundo. Parece coisa de quem gosta mais do embrulho do que do presente, como certa vez disse 

um amigo. O que Oliveira também identificou é que, apesar da quantidade de nomenclaturas, 

elas possuem algo em comum. 

No entanto, em sua variedade, é possível descobrir um elemento significativo 
que une todos os conceitos apresentados. Foi possível observar que a maioria 
parte de uma relação binária com “outro”. Este “outro” pode ser 
compreendido na base de uma questão geográfica ou geopolítica: “cinema 
periférico” e “cinema de borda”. Aplicando a lente de aumento sobre o termo 
“cinema periférico”, observo que este se relaciona com o que está “na cidade” 
ou “no centro”. O mesmo enfoque pode ser atribuído ao cinema de borda, que 
traz consigo um problema intrínseco ao próprio conceito. (OLIVEIRA, 2019, 
p. 105–106) 

Novamente, arte ou qualquer outra terminação não importaria. O exercício poético 

deveria se sobrepor ao enquadramento da realização cinematográfica. É cinema de borda a 

partir de qual ponto-de-vista? Quem olha da periferia, o centro está onde? Quando e onde 
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aprendemos o que é perfeito? Essa é uma discussão tão antiga quanto o binômio arte e 

artesanato – na qual, por questões óbvias, não entrarei –. 

Todavia, as referências do que seja cinema era tão marcadas no imaginário dos e das 

estudantes do Waldemar Mundim, que foi necessário adotar estratégias específicas para 

trabalhar e perceber outros referenciais, já existentes, porém, subjugados. Para isso, a práxis 

das atividades de realização cinematográfica perpassaram pela Poética da Solidariedade 

(MARTINS, 2018a). 

A Poética da Solidariedade é uma prática e um conceito em devir proposto por Alice 

Fátima Martins (MARTINS, 2018c, 2018a, 2019; MARTINS; SATLER; CIRINO, 2018) que 

se baseia no processo do exercício de poética, da manifestação criativa e de criatividade, por 

meio do estreitamento de laços comunitários, posicionamentos solidários e práxis colaborativa. 

A experiência coletiva, mesmo com as peculiaridades de quem colabora, se sobrepõe às 

demarcações conceituais externas ao ponto de não se importarem com elas. Alice Fátima 

Martins declama, quase como poesia, que  

[...] é nesses termos que se rascunham possibilidades de uma poética da 
solidariedade, como utopia compartilhada, como sentido de humanidade 
redimensionado pela poesia. Como resistência aos processos de colonização 
sem subalternidade. Seus descaminhos podem até transitar os territórios das 
coisas consideradas arte, mas não se ocupam demasiado delas. Sua ênfase 
recai, sobretudo, no grande círculo das coisas insignificantes consideradas 
não-arte, a partir das quais é possível tecer e recriar sentidos outros, 

estabelecer e restabelecer vínculos, nutrir afetos. (MARTINS, 2018a, p. 48) 

A potência poética desses grupos de estudantes foi trabalhada a partir de uma 

perspectiva comunitária para reforçar os elementos imagéticos e afetivos que os conectavam. 

O compartilhamento de vivências e experiência entre alunos foi “mediado por atividades que 

dão conta da produção simbólica, seja na forma de narrativas, de artefatos, de ações objetivas” 

(MARTINS, 2018a, p. 47). 

O objetivo de pensar a realização cinematográfica orientada pela Poética da 

Solidariedade foi superar, a partir da prática colaborativa e solidária, a visão de genialidade 

atribuída aos profissionais do cinema, especialmente diretores. Até mesmo nos bastidores da 

realização cinematográfica são eleitos heróis. Mesmo que exista a compreensão de que, por trás 

de um filme há muitas pessoas trabalhando, as e os estudantes não se davam conta da forma 

como as relações acontecem em campo. 

O processo de realização de um filme, embasado nas práticas normativas adotadas pelo 

mercado e pela academia, se dá por uma atuação coletiva, porém, limitada às tarefas que cabem 
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a especialidade de cada profissional que esteja envolvida(o) no projeto. A participação no 

aspecto criativo do produto, está restrita às funções consideradas chaves na realização 

cinematográfica hegemônica. 

Há diálogo entre diretor cinematográfico e roteirista; entre diretor de fotografia e diretor 

de arte; entre produção e produção executiva; porém a autonomia dessas funções depende das 

projeções mercadológicas previstas para o projeto. No cinema hollywoodiano, todas essas 

funções são técnicas, muitas vezes com profissionais contratados pelo estúdio para tocar uma 

empreitada específica. 

E essa fórmula funciona bem no território para o qual ela foi desenvolvida. 

Megaproduções, que envolvem investimentos externos e ambições intercontinentais, precisam 

ser geridos com liberdade restrita e pés no chão. Talvez essa seja a principal diferença entre 

fazer um filme baseado no manual hegemônico e praticar exercício poético a partir de uma 

perspectiva solidária.  

Nesta última condição, os grupos de realização se organizaram em estrutura colegiada, 

a partir da junção entre colaboração, cooperação, alteridade e empatia, fortalecendo as relações 

horizontais interpessoais. Apesar do objetivo em ambas as formas de operar ser o mesmo – a 

feitura de um filme –, a produção de narrativa cinematográfica fora das expectativas normativas 

traz outros desafios e resultados. 

Na prática cinematográfica normativa do mercado, não há tempo e espaço para 

momentos de aprendizagem que ocorrem de forma simultânea com a execução de um projeto. 

Isso significaria desperdício de recursos financeiros além de um certo prejuízo estético. Espera-

se que um profissional do cinema tenha a capacidade artística e técnica para atender a demanda 

exigida com a maior eficiência possível. 

O ambiente formal de aprendizado até permite margem para equívocos. Nas instituições 

de ensino voltadas para formação, o processo da prática poética geralmente é antecedido pela 

ação teórica-pedagógica com foco na aprendizagem. Durante as atividades disciplinares, o 

erro39 pode ser admitido, mas, geralmente nas avaliações não o é. O crivo avaliativo das 

 

39 Considero erro um resultado indesejado proveniente de uma ação pontual ou sistêmica que tem como referência 

um produto ou tarefa previamente estabelecida. 
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instituições tem o mercado enquanto referência, ou seja, se as e os estudantes se formam para 

atuação profissional, em tese elas não podem errar. 

O lugar do erro na práxis cinematográfica colaborativa e solidária é outro. Além de ser 

esperado, considerando as parcas condições de realização tanto de equipamentos quanto de 

recursos humanos, ele é inerente à natureza dessa experiência. No contexto de atuação do 

Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, Martins Muniz enxerga essas práticas dentro de um 

“laboratório” (SATLER, 2019a, p. 191) onde se aprende com um “cinema que é feito 

brincando” (MUNIZ, 2016). 

Eurípedes dos Santos (SATLER, 2019b), um dos atores mais antigos e consistentes do 

Sistema falou em entrevista à pesquisadora Lara Satler sobre como as trocas de experiência no 

grupo contribuem para o aprendizado individual: 

E tem um aprendizado bem maior e, de certa forma, a gente acaba ensinando 
também. Porque outras pessoas que vão chegando... têm os novatos com 
aquela curiosidade de saber como é, né? Eles vão se envolvendo dentro do 
processo. O que é mais complicado hoje em dia é fazer com que as pessoas se 
interessem pela arte de uma forma assim mais, mais... sem ser aquela coisa 
mais preocupada com a renda financeira, porque o Sistema CooperAção busca 
mais a questão do aprendizado, a questão de mostrar o trabalho e deixar com 
que cada um se desenvolva e busque sua aptidão, para que possa desenvolver 
aquilo que gosta e pode fazer, né? E assim o Sistema CooperAção tem 
produzido vários filmes, então a gente tenta implantar na cabeça do cidadão 
essa metodologia de não só ser válido a questão financeira, pois você também 
tem que buscar aprender. Eu acredito que você para começar a ganhar 
[financeiramente], primeiro tem que aprender, né? (SATLER, 2019b, p. 69) 

As relações interpessoais dentro “método de atuação cinematográfica adotado pelo 

Sistema” (SATLER; MARTINS, 2014), utilizado no Waldemar Mundim, provê vivências e 

troca de experiências de maneira semelhante ao conceito de “Zona de Desenvolvimento 

Proximal” (VIGOTSKI, 2007) proposto por Vigotski. 

Apesar da gestão colegiada durante a realização de um filme, as relações de poder não 

são exatamente isonômicas. O que Eurípedes dos Santos relata com “tem um aprendizado bem 

maior e, de certa forma acaba ensinando também” (SATLER, 2019b, p. 69) está relacionado 

com o fato do grupo estar aberto para participação de qualquer pessoa que queira fazer cinema, 

tendo experiência ou não, tendo formação ou não. Esse ensinar e aprender, resguardando os 

devidos contextos, acontece na “solução de problemas sob a orientação de um adulto [muitos 

jovens participam dos filmes do Sistema] ou em colaboração com companheiros mais capazes” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 97, complemento meu). 
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Os filmes resultantes do laboratório Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema e os que 

compuseram a I MAWM são frutos dessas trocas nas quais o foco se direciona para o fazer, 

que abraça o erro e deixa, em segundo plano, a expectativa em atingir a qualidade técnica dos 

filmes que circulam no mainstream. Situação a qual permitiu os e as estudantes reconhecerem 

que fizeram filme, mas eles não acreditaram que fizeram cinema. 

Então surgiu o questionamento: eles fizeram filme ou fizeram cinema? Após concluir 

que uma definição exata de cinema seria infrutífera, até mesmo porque autores e autoras da área 

não chegam a um consenso, os termos podem ser utilizados como sinônimos. Assim, fazer 

cinema e fazer filme é a mesma coisa. 

Me posiciono assim, pois essa é uma postura política diante do que se pensa cinema 

enquanto linguagem e a quem tem acesso a ela. De certa maneira, dizer que estudantes de 

Ensino Médio fazem “cinema” pode ser um tanto quanto incômoda à indústria ou até mesmo 

as instituições de formação específicas na área. 

Porém, o incômodo não faz parte do cotidiano do grupo. As e os adolescentes que 

participaram dessa pesquisa não fazem ideia dessas picuinhas institucionais. Os olhos e ouvidos 

se voltaram para as relações comunitárias, para as gargalhadas, para a empolgação por meio 

das experiências advindas da realização cinematográfica na escola. Sim, além do filme, eles 

reivindicaram o substantivo cinema. 

A posse do termo fez emergir outra discussão. Ela é demasiada complexa e não é o foco 

desse trabalho, mas não há como deixar passa-la como se não existisse. Há como diferenciar o 

que é cinema/filme dentro do universo de conteúdo imagético e sonoro que esses estudantes 

produzem todos os dias? É necessário estabelecer uma diferença? 

Eu acredito que sim, é possível diferenciar um filme de um vídeo que, geralmente, é 

publicado em redes sociais e plataformas de entretenimento. Não só é possível, como é 

necessário apontar o que os difere. Não basta um smartphone na mão e um perfil em rede social 

para realizar cinema. 

Em 1973, Bresson previa que “o futuro do cinematógrafo pertence a uma raça nova de 

jovens solitários que filmarão com seu último centavo e sem se deixar enganar pelas rotinas 

materiais do ofício” (BRESSON, 2005, p. 95). Não consigo afirmar se Bresson imaginaria que 

os aparatos e as tecnologias da imagem e do som seriam tão acessíveis ao ponto de caberem no 

bolso. 
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A comunidade da indústria cinematográfica sempre almejou popularizar os 

equipamentos audiovisuais. Ao longo da evolução da linguagem, o desejo pela distinção 

aconteceu a partir da perspectiva do cinematógrafo enquanto arte e não do cinematógrafo 

enquanto produto. Nós devemos lembrar, os irmãos Lumiérè fabricavam câmeras e seus filmes 

eram realizados para vende-las (MCMAHAN, 2014; SADOUL, 1963). 

Ainda que Bresson tenha falado da figura do realizador artista ou do publicitário, ele 

acertou em partes qual é a prática atual de produção de conteúdo audiovisual voltado para o 

universo digital. O próprio diretor francês, no mesmo caderno de notas (BRESSON, 2005) no 

qual expressa esse desapontamento, fornece direções para estabelecer uma divisão entre 

cinematógrafo e vídeo. Bresson registra em texto as suas memórias: 

Filme de cinematógrafo em que a expressão é obtida pelas relações de 
imagens e de sons, e não por uma mímica, gestos e entonações de voz (de 
atores ou de não-atores). Que não analisa nem explica. Que recompõe 
(BRESSON, 2005, p. 21, grifo original) 

Sua câmera não capta somente movimentos físicos incaptáveis pelo lápis, pelo 
pincel ou pela caneta, mas também certos estados de alma reconhecíveis em 
detalhes que não poderiam ser desvelados sem ela. (BRESSON, 2005, p. 84) 

A recusa pela imitação e a aceitação são alguns aportes pelos quais podemos diferenciar 

o cinema da imensa quantidade de vídeos com os quais temos que conviver. A partir da captura 

sensível “da alma”, o filme pode ser caracterizado pelo seu efeito de estender a compreensão e 

experiência pessoal por meio da narrativa fílmica. 

Ele não se limita à descrição, mediação ou relato do que a imagem supostamente 

representa, isso seria videojornalismo, telejornalismo. O filme afeta a quem assiste criando 

laços de identificação ou rejeição, e, com isso, cria memórias, vivências e novas relações. A 

depender do contexto de acesso à narrativa fílmica, o cinema afeta quem assiste, mas, 

sobretudo, afeta quem o faz, quem conta a história. 

O vídeo das redes sociais e das plataformas de entretenimento, em seu aspecto amplo 

de compreensão, geralmente é produzido a partir de recortes muito específicos da vida pessoal 

ou profissional de quem os produz. Enquanto produto audiovisual, ele pode sim possibilitar 

laços de identificação, mas geralmente estão limitados à síntese do que é proposto a ser 

reproduzido por eles. 

Em 2021 foi produzida a música “Chama no zoom, dá um close” (TRAVA NA POSE, 

CHAMA NO ZOOM, DÁ UM CLOSE (FEAT. MC TOPRE & MC RENNAN), 2021). A 
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descrição literal de seu conteúdo já indicava que a projeção comercial da canção dependeria de 

um suporte imagético, um videoclipe. Vejamos um trecho da composição: 

Meninas do challenge 

Meninas do TikTok 

Naquele pique! 

Trava na pose 

Chama no zoom, dá um close 

Trava na, trava na pose, oi 

Chama no zoom, dá um close 

Trava na pose, oi 

Chama no zoom, dá um close  

Pra começar essa brincadeira 

Você tem que tá preparada 

Mão no joelhinho, vai 

Senta com a bunda e trava 

(TRAVA NA POSE, CHAMA NO ZOOM, DÁ UM CLOSE (FEAT. MC 
TOPRE & MC RENNAN), 2021) 

O estúdio que produziu e detém os direitos autorais da música a descreveu no YouTube 

da seguinte forma como “o Viral do Tik Tok e tendência das famosas ''Dancinhas do Tik Tok" 

chegou na KondZilla em um VideoClipe pesado!” (TRAVA NA POSE, CHAMA NO ZOOM 

DA UM CLOSE - DJ PATRICK MUNIZ, DJ OLLIVER, MC TOPRE & MC RENNAN, 2021) 

A letra da música evoca e reproduz por meio dos movimentos das mãos, alguns termos 

técnicos da fotografia que também são utilizados na cinegrafia. Zoom, close são movimento e 

enquadramento da câmera respectivamente. Eu penso que, em alguma medida, essa música 

descreve uma relação narcisística contemporânea. Mas, diferente do mito grego, o Narciso da 

atualidade é atraído pela lente da câmera e se afoga no infinito mar de telas. 
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Figura 16: fragmento do videoclipe Trava na Pose, Chama No Zoom, Dá um close 
Fonte: Canal KondZilla, 2021 

A montagem típica de videoclipes musicais favorece mais o aspecto visual do que a 

narrativa em si. Segundo Viveiros essa manifestação é 

[...] o resultado é o regresso do conceito de “atração” que se sobrepõe à 
narrativa,1 porque aumenta a duração dos planos para deixar perceber a 
amplitude dos efeitos visuais/especiais, e para revelar a mestria em controlar 
uma câmara — cada vez mais virtual —, ao mesmo tempo que espacializa a 
narrativa introduzindo a lógica do jogo que suprime gradualmente a estrutura 
da causalidade,2 de forma a conquistar uma nova geração educada pelos jogos 
de computador e pela lógica visual dos videoclipes da MTV, ou mesmo pela 
televisão comercial com os seus sucessivos pop-ups na publicidade, nas séries 

e na informação. (VIVEIROS, 2007, p. 34) 

A divisão que proponho entre vídeo, contextualizado no universo digital das redes 

sociais, e cinema, não infere um posicionamento de juízo de valor. A tentativa é estabelecer as 

possíveis linhas que demarcam a diferença entre essas duas manifestações audiovisuais. Seria 

contraditório da minha parte descartar a experiencia dos e das estudantes com os vídeos da 

internet. Se os argumentos que utilizei com os grupos tem como base seus respectivos 

cotidianos, seria um equívoco descartar uma manifestação audiovisual presente todos os dias 

em suas. 

No fim, deixo um recado para quem se arrisca a realizar cinema. Chame a sua 

experiência, o seu processo com o cinema do que quiser, como se sentir à vontade. Na arena 

dos territórios que segregam o cinema, não tem espaço para a realidade de escolas ou grupos 

comunitários que ousam se aventurar pela realização cinematográfica. Os circuitos não vão 
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chancelar, os donos não irão reconhecer. Façam acontecer. Soltem seus monstros [Figura 17]. 

Deem uma voadeira com os dois pés. 

 
Figura 17: atrizes experimentam figurinos nos bastidores do filme Agonia (2018) 
Fonte: arquivo pessoal, 2018 
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Técnica aqui, técnica acolá, tecnologias a explorar 

É imprescindível reconhecer que, ao pensarmos em realização cinematográfica, nós 

concebemos que é um processo organicamente mediado por aparatos de captação de imagens e 

sons, bem como a manipulação desses elementos. Assim, o filme seria o produto dessa simbiose 

colocando os dispositivos a serviço dos desejos e intenções de quem os manipulam. 

Quando elaborei a pergunta que deflagrou essa pesquisa, o que seria minimamente 

necessário para se fazer um filme em lugares de aprender, já estava estabelecido enquanto 

ponto de partida, a necessidade pela utilização de câmera ou de dispositivos de gravação de 

imagens. Nós vimos que historicamente os termos, em essência, estão ligados aos processos 

industriais que permitiram o desenvolvimento de tecnologias capazes de capturar e fixar 

imagens. Entre arte e tecnologia, Jean-Claude Bernardet afirma que o cinema 

[...] não era uma arte qualquer. Reproduzia a vida tal como é – pelo menos 
essa era a ilusão. Não deixava por menos. Uma arte que se apoiava na 
máquina, uma das musas da burguesia. Juntava-se a técnica e a arte para 
realizar o sonho de reproduzir a realidade. Era fundamental ser uma arte 
baseada numa máquina, baseada num processo químico que permite imprimir 
uma imagem numa película sensível, tornar visível essa imagem graças a 
produtos químicos, projetar essa imagem com outra máquina, e isso para uma 
grande quantidade de pessoas. (BERNARDET, 1991, p. 10–11) 

O primeiro passo para que não sejamos “reféns dos aparatos” (FLUSSER, 2008) é 

descobrir como eles funcionam. As possibilidades de criação advêm da capacidade que temos 

em reconhecer os limites, funcionalidades e capacidades das máquinas. Se for o caso, subverter 

o seu uso para atender às necessidades de quem exerce ação poética por meio delas. 

 O mecanismo básico de uma câmera está relacionado à sua capacidade de capturar 

imagens. No séc. XIX, quando tecnologias mecânicas das imagens estavam em pleno 

desenvolvimento, a imagem era fixada em uma película que reagia quimicamente à luz. Esse 

evento ocorria totalmente dentro da “caixa preta” (FLUSSER, 2011), na qual elementos da 

física óptica e química atualizavam o mundo observado em um universo representado. 

Além da periculosidade e fragilidade dos insumos – a película era altamente inflamável 

e os materiais químicos utilizados na revelação eram extremamente tóxicos –, os equipamentos 

eram onerosos e de difícil manuseio. Para popularizar a tecnologia e conquistar mercado 

consumidor, a indústria de maquinaria cinematográfica continuou investindo em atualizações 

que pudessem prolongar a duração de gravação em filme, qualidade das imagens, portabilidade 

e usabilidade dos equipamentos. 
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Com a atenção voltada para a imagem, a tecnologia de captação sonora surgiu um pouco 

mais tarde na história do cinema analógico. Apesar da “ideia de combinar gravação de som com 

imagens em movimento ser tão velha quanto à captação visual” (KELLOGG, 1955, p. 174, 

tradução livre) somente em 1927 foi possível usar o “sistema de som óptico” [Figura 18] 

(STEVEN E. SCHOENHERR, 2017) que permitia juntar som e imagem com gravação 

simultânea na câmera (KLACHQUIN, 2002). 

Mas, devido às limitações tecnológicas da época, era necessária uma gravação sonora 

externa à câmera para garantir uma melhor qualidade de som durante o processo de finalização 

do filme. Essa estratégia permitia aos montadores dos filmes, uma versatilidade maior na 

mixagem entre imagem e som sem arriscar uma possível perda do som original da câmera que 

era utilizado como guia. 

 
Figura 18: sistema de gravação de som direto na película fílmica, da empresa RKO Pictures em 1927. 
Fonte: Audio Engineering Society, (2017) 

O uso de múltiplos equipamentos, câmera, gravador de som, microfones etc., aliado à 

complexidade de operação, encarecia o processo de realização cinematográfica. A quantidade 

de fita fílmica era limitada e, qualquer erro, a deixaria inutilizável. Uma vez gravada a imagem 

na película, ela não poderia ser apagada. O resultado final da revelação fotográfica é 

irreversível. 

Para atender o mercado televisivo em ascensão (THE U.S. NATIONAL ARCHIVES 

AND RECORDS ADMINISTRATION, 2016) que possuía uma velocidade de produção de 

imagens muito superior ao do cinema, a indústria fílmica deu um passo na inauguração de uma 
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nova tecnologia de armazenamento de imagens e sons: surgia em 1956 a quadruplex videotape 

(LUITJENS; RIJCKAERT, 1999, p. 19). 

A fita Quad Video, nomenclatura abreviada, surgiu de uma modificação de fitas 

magnéticas de áudio (LUITJENS; RIJCKAERT, 1999) e possibilitava uma “melhora 

considerável na qualidade da imagem” (1999, p. 19). Foi essa inovação que popularizou o termo 

vídeo, utilizado até hoje para se referir tanto à mídia quanto à técnica. O Dicionário da Imagem 

define vídeo como 

[...] uma técnica de registro de imagens com uma câmera num suporte 
magnético e que se pode visionar em uma tela com diferentes tipos de 
aparelhos. Cassete vídeo, monitor de vídeo e Camcorder são, 
respectivamente, suporte, tela e câmera. O nome masculino “vídeo” designa 
qualquer material, atividade ou conteúdo ligado a esta técnica. O vídeo digital 
está prestes a substituir o analógico. Os videastas lançam muitas vezes um 
olhar crítico à televisão e procuram desviar as imagens e tratá-las de maneira 

original: deformações, incrustações e trucagens. (GOLIOT-LÉTÉ et al., 
2011, p. 380–381) 

As emissoras de TV funcionaram enquanto uma espécie de laboratório (LUITJENS; 

RIJCKAERT, 1999) para o desenvolvimento da tecnologia de gravação em fitas magnéticas 

analógicas. As principais diferenças promovidas nas quad video em detrimento película 

cinematográfica eram: 

• Velocidade de gravação; 

o As fitas magnéticas permitiam uma gravação superior aos 24 quadros por 

segundo, padronizado pela indústria cinematográfica de realização. Essa 

possibilidade permitia captar movimentos com mais nitidez; 

• Qualidade sonora; 

o A frequência sonora captada na fita magnética era na magnitude de 1.8 MHz 

quando na película, nessa mesma época, era de 5 KHz; 

• Manejo seguro da fita (menos inflamável); 

o A fita magnética não era sensível à luz e não era tão inflamável quanto o filme 

fotográfico. O manejo dessa mídia era mais simples tanto no uso quanto no 

armazenamento. 

• Possibilidade de reaproveitamento da fita para regravação; 

o Uma fita magnética poderia ser reaproveitada já que era possível o rearranjo 

das imagens e sons em mídias utilizadas previamente. Diferente dos processos 

ópticos e químicos, a fita magnética é baseada em uma superfície de Óxido de 

Ferro. Porém, a cada regravação a qualidade da imagem era reduzida. 
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• Tempo de gravação; 

o Em 1976 a fita foi desenvolvida para gravar de 120 min (SHIRAISHI, 1985, p. 

1261); 

• Custo da fita; 

o O custo de produção e comercialização era menor que o da película (LUITJENS; 

RIJCKAERT, 1999, p. 23). Essa é uma das principais características da 

popularização e massificação no mercado consumidor doméstico. 

Ao avançarmos três décadas no séc. XX, desde o estabelecimento da quad video, 

surgiram as fitas do tipo Video Home System (VHS) ou Sistema de Vídeo Doméstico (tradução 

livre). Como o próprio nome indica, essa tecnologia foi desenvolvida com a promessa de tornar 

a realização videográfica acessível também ao público não especializado. A intenção era a 

autonomia para “gravar programas de tv para posterior reprodução, produzir filmes caseiros e 

exibir filmes” (CUSUMANO; MYLONADIS; ROSENBLOOM, 1992, p. 24, tradução livre) 

no conforto do lar. 

Nas décadas de 80 e 90 eram comuns o uso de câmeras VHS40, pois as fitas cassetes 

eram mais baratas bem como as próprias câmeras, entretanto, havia alguns problemas. Alex 

Moletta, autor do livro Criação de curta-metragem em vídeo digital: uma proposta para 

produções de baixo custo, define a tecnologia enquanto “um sistema analógico de 

armazenamento de imagem por meio magnético, portanto sujeito ao desgaste e à perda de 

definição de imagem de acordo com o tempo de uso e o número de regravações na mesma fita.” 

(MOLETTA, 2009, p. 131). 

O mecanismo da câmera de VHS possui em seu interior um “sistema de bobinas e 

rolamentos que, juntos, criam um campo magnético para gravar imagem e som na fita cassete” 

(SHIRAISHI, 1985). No formato helicoidal, a informação - imagem e áudio - ocupa menos 

espaço na fita e, com isso, aumenta a autonomia de tempo para gravar. Essa é a premissa da 

indústria: formas de aumentar autonomia de gravação, definição da imagem, profundidade 

sonora e custos. 

 

40 A sigla VHS é uma abreviação para a expressão inglesa Video Home System. É um sistema de vídeo doméstico 
no qual é utilizada uma fita magnética de ½ polegada – 1,27 cm – embutida em uma caixa chamada cassete 

(WATTS, 2007, p. 275). A fita cassete, eram utilizadas em sistemas analógicos de som e vídeo.  
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O próprio Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema se beneficiou dessa premissa. 

Aliás, a existência do grupo está vinculada à produção de narrativas cinematográficas com 

custos extremamente baixos. O filme “A lenda do Milho” (LENDA DO MILHO, 1999), 

primeiro filme do Sistema, foi totalmente realizado em VHS. Em entrevista à Lara Satler 

(2019a), Muniz relata o lugar do equipamento na criação do grupo: 

Eu sonhava com o cinema. Aí chegou um ponto recentemente, há 20 anos 
atrás, eu soube que tinham muitas pessoas que tinham esse mesmo sonho do 
cinema e não tinha como fazer aí uns me falaram: “por que você não faz um 
filme para nós atuarmos?”, aí eu falei, “vamos fazer o seguinte, eu entro com 
a câmera e o material e vocês entram com a mão de obra de vocês”, aí fizemo 
uma união e criamos um sistema de cooperativa, CooperAção. (2019a, p. 185, 
destaques da autora) 

A trupe de entusiastas do Cinema Artesanal foi desenvolvendo suas narrativas na mesma 

toada em que a indústria desenvolvia outros suportes e formatos para a realização de vídeo. 

Esses suportes, “meio material através do qual se difunde uma mensagem” (GOLIOT-LÉTÉ et 

al., 2011, p. 355), deram condições pra novos formatos que otimizaram elementos técnicos 

como profundidade de campo, quantidade de cores, definição e tamanho da imagem. 

A tecnologia audiovisual contemporânea tem como suporte a mídia digital. O processo 

do vídeo digital é semelhante ao analógico, contudo, os processos químicos e eletromagnéticos 

são substituídos pelos eletrônicos e digitais. A luz atravessa a lente do aparato, e incide sobre 

um sensor eletrônico que consegue transformar o reflexo da luz em pixels e bits. 

Milhares de pixels, um ponto da menor unidade de tamanho, são aglutinados e, juntos, 

emulam uma imagem digital. Por isso o termo câmera digital, já que o produto é a simulação 

de um efeito óptico por uma máquina eletrônica. Susan Hayward (2018) expõe o que, para ela, 

difere a película e o digital nos sistemas hegemônicos de exibição: 

O que o digital oferece, entretanto, sem dúvida alguma, e que o diferencia das 
tecnologias anteriores é que ele pode ser referenciado por sua pureza, por sua 
“limpeza”. Sons limpos, imagens limpas e muito mais (para um bom exemplo 
de sua organização, fria, esterilidade clínica do digital, veja o filme A Fita 
Branca, 2009 de Michael Haneke). Em sua busca por pureza, o cinema 
finalmente encontrou o que há de melhor entre suas tecnologias. 
(HAYWARD, 2018, p. 115, destaques do autor, tradução livre) 

Porém, a pureza não foi e não é o critério para a utilização das tecnologias digitais nos 

eventos de realização cinematográfica do Sistema e tampouco do Waldemar Mundim. Para as 

atividades práticas previstas nas ações da pesquisa de campo desenvolvida nesta pesquisa, a 

característica maior foi acessibilidade. Smartphone e dispositivos portáteis, que possuem 
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tecnologia de gravação digital, consistem nos aparatos mais acessíveis para produção de 

narrativas cinematográficas em contexto de parcos recursos humanos e materiais. 

Contudo, esses aparatos não surgiram da noite para o dia. Como podemos observar na 

Figura 19, foram sete décadas de experiências e desenvolvimento tecnológico para que 

estudantes de um colégio público da rede estadual de Goiás pudessem, ainda que em suporte 

distinto da película fílmica, realizar cinema.  

 
Figura 19: história do "vídeo" por meio do suporte fita magnética até os suportes digitais baseados em arquivos. 
Fonte: Os Arquivos Nacionais e Administração de Gravações dos EUA, 2016 
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Storyboard 

A tese é apresentada na ordem iniciada por sinopse [prólogo], argumento 

[apresentação], mergulho [introdução], cinco capítulos e conclusão. O formato de estruturação 

da tese foi pensado a partir de um modelo de roteiro cinematográfico que consegue reunir todas 

as informações essenciais para a realização de um filme. 

Assim, os capítulos foram dispostos nas unidades de sequências cinematográficas a 

saber: 

[Sequência. 1] EXT/INT. Da vida para a escrita – NASCENTE; 

[Sequência 2] EXT. A culpa é do Sistema – MANHÃ; 

[Sequência 3] INT. O Mundim é a Escola – SOL A PINO; 

[Sequência 4] EXT/INT. Lugares de aprender – TARDE; 

[Sequência 5] INT. O Legado de Artífices – POENTE; 

Corte final [sempre] provisório; 

Os títulos dos capítulos correspondem aos cabeçalhos das sequências ou cenas de uma 

estrutura textual da narrativa cinematográfica. O primeiro elemento, a sequência, estabelece a 

unidade de tempo que determina a cronologia do texto – sequência 1, sequência 2 e assim por 

diante –. Apesar de condicionar o tempo em um sentido linear, tanto a escrita da tese quanto a 

realização de um filme não necessariamente seguem essa ordem. 

No caso da tese, ela definitivamente não foi escrita em uma cronologia sequencial. Isso 

porque, antes da prática no processo de investigação, foi concebida a estrutura teórica que me 

orientaria na pesquisa de campo. Porém, as ações e experiências que se seguiram não 

corresponderam de forma obediente à estrutura previamente estabelecida. 

O campo não correspondeu à teoria como imaginado. Essa condição gerou incômodo e 

indicou a necessidade de fazer escolhas não planejadas. Foi necessário atrelar teoria à prática e 

não o contrário. O desafio, então, foi compreender como surgiam as reflexões teóricas ao 

mesmo tempo em que a vida acontecia. 

Em uma comparação simples, a realização cinematográfica também é assim. Ela não 

precisa acontecer cronologicamente linear como está imaginada em um roteiro literário. Aliás, 
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o roteiro é somente um guia linear para indicar quais são as formas mais cômodas e eficientes 

de se lidar com o tempo e a logística de filmagem. 

Já o elemento textual demarcado enquanto INT. ou EXT. são abreviações de INTERNA 

e EXTERNA respectivamente. Ele representa a perspectiva pela qual acredito ter olhado 

para o campo e/ou as discussões teóricas nessa etapa cronológica de reflexão. Enquanto 

membro do Sistema, sujeito em mergulho, foi necessário assumir uma posição de apaixonado 

pelo que se faz como realizador cinematográfico e pesquisador acadêmico. 

No cinema, as marcas são referentes à natureza da locação na qual a equipe trabalhará: 

se ela é um ambiente interno, sem luz natural ou se ela é um ambiente externo no qual sofre 

interferência da luz. Essa informação é essencial para a preparação da equipe de produção e 

fotografia que trabalharão nas condições para dar sustentação à plasticidade estética exigida no 

roteiro e pelo olhar da equipe de realização do filme. 

As indicações de temporalidade são referências cronológicas baseadas na jornada solar 

da aurora até crepúsculo: nascente, manhã, sol a pino, tarde e poente. A perspectiva helíaca se 

difere da linearidade do termo sequência por estar relacionada ao tempo do mundo natural, da 

vivência na pesquisa e não do aspecto formal e sequencial do texto. 

Para o cinema, essa informação é crucial na logística de produção que garantirá 

exatamente o marco temporal em que as filmagens devem acontecer. A coerência da 

continuidade é também estabelecida por esse elemento além de estabelecer parâmetros estéticos 

para a captura de imagens. 

E, por fim, o componente central do cabeçalho, entre EXT/INT e a marcação temporal, 

localiza os lugares de aprender anunciados anteriormente na seção Argumento. Eles foram 

elaborados a partir de um exercício poético conceitual e sintetizam a discussão abordada no 

capítulo referido bem como o recorte político-geográfico da pesquisa. 

No roteiro cinematográfico, como pode ser observado na Figura 20 por meio da 

expressão Sala escura, é referência do ambiente no qual o processo prático do exercício 

cinematográfico irá acontecer. Naquele instante, naquele momento, naquele lugar, a narrativa 

se fará. 
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Figura 20: roteiro literário realizado por um grupo de alunos durante a pesquisa de campo 
Fonte: acervo pessoal, 2017 

Apresentadas as devidas contextualizações e explicações da formalização textual dos 

títulos, a seguir eu explico resumidamente as ações e resultados das discussões resultantes da 

pesquisa. 

O primeiro capítulo, [Sequência. 1] EXT/INT. Da vida para a escrita – NASCENTE, 

é referente às discussões e desafios na escolha dos caminhos metodológicos. O texto contém a 

sistematização e exposição das trilhas que tentam desobedecer a lógica dura na flexão das 

ideias e das práticas do pensar. 

A a/r/tografia e a pesquisa narrativa foram os métodos principais utilizados na realização 

das atividades de campo e na tessitura da pesquisa. A relação com a prática e a teoria 

aconteceram na medida que a sistematização do fazer cinematográfico precedeu a teoria. É uma 

espécie de fazer fazendo é que se aprende. E esse fazer aconteceu tanto no Sistema, pensado 

aqui como uma devir-escola, quanto no Waldemar Mundim, ambiente educacional formal. 

Assim, foi possível utilizar a Pesquisa Educacional Baseada em Artes – PEBA para 

entrosar as práticas artísticas do Sistema com as atividades aplicadas no contexto do Waldemar 

Mundim. A educação e a arte constituíram o lugar de intersecção onde as narrativas cotidianas 

dos estudantes se encontraram com a prática cinematográfica artesanal do grupo de realizadores 

locais. 
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No segundo capítulo da pesquisa, [Sequência 2] EXT. A culpa é do Sistema – 

MANHÃ, foram trabalhados os conceitos-chave para sistematização da atuação do Sistema 

CooperAÇÃO Amigos do Cinema. A atuação colaborativa e relacional do grupo, com as 

devidas adequações entre formalidades e informalidades institucionais, foi base para a execução 

das atividades educacionais dos e das estudantes do colégio. 

O raciocínio contido nesta seção inicia-se a partir De paixões e ilusões - o viés 

apaixonado e ilusório sobre cinema que alerta a quem lê sobre a ambiguidade entre os papeis 

de cineasta e pesquisador; adentra pelo Muniz do Sistema enquanto um lugar de aprender 

situando os espaços físicos e simbólicos de atuação do grupo. 

Em [Sequência 3] INT. O Mundim é a Escola – SOL A PINO, são apresentados os 

aspectos institucionais e o lugar do cinema dentro do currículo de artes e no dia a dia dessa 

escola pública do Estado de Goiás. As estratégias sobre como as múltiplas manifestações do 

imaginário foram utilizadas para a criação de narrativas audiovisuais, eu abordei em Vida e 

cinema na escola. 

Apresento também alguns resultados práticos das atividades dentro do colégio com uma 

breve interpretação imagética baseada nas experiências com os grupos de realização 

audiovisual. A realidade específica dessa vivência com dados e relatos de sala de aula. 

Na [Sequência 4] EXT/INT. Lugares de aprender – TARDE é realizada uma 

discussão sobre os resultados da intersecção entre os espaços onde a pesquisa foi realizada. 

Neste trecho são discutidos os lugares de aprender a partir dos quais localizo o Sistema 

CooperAÇÃO Amigos do Cinema em relação com o espaço formal do Colégio da Polícia 

Militar de Goiás – Waldemar Mundim. 

Processos relacionais entre os nós dos outros, subtópico do capítulo, enseja o 

desenvolvimento e aplicação dos conceitos trabalhados durante a pesquisa de na realização 

cinematográfica dentro da disciplina de artes com base na execução do currículo formal. O 

lugar de um cinema que ultrapassa o suporte pedagógico e abre caminho para potência de ações 

poéticas. 

Assim, o resultado das experiências na articulação dos conhecimentos adquiridos pela 

reflexão sobre a atuação do Sistema, no decorrer de sete anos enquanto membro do grupo, 

confluído com as incursões no Waldemar Mundim dão corpo à reflexão proposta no referido 

tópico. Esses conceitos formam a práxis de cinemas que se distinguem daqueles praticados nos 

círculos tradicionais e hegemônicos de realização e de produção de narrativas cinematográficas. 
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O último capítulo, a [Sequência 5] INT. O Legado de Artífices – POENTE, eu 

apresento os resultados poéticos das manifestações relacionais e solidárias. Um relato crítico e 

reflexivo sobre a criação de um filme longa-metragem, O Legado do Artífice (O LEGADO DO 

ARTÍFICE, 2020). 

A conclusão, ou Corte final [sempre] provisório, revela o desfecho das propostas que 

que culminaram neste trabalho. Como o próprio título da seção, esse ato poético não tem fim 

nele mesmo. A atuação em conjunto, de doação, de crença e de liberdade [Figura 21], se 

sobrepõe aos limites da pesquisa. Impaciente e ávido, esse exercício [sempre] reside em mim. 

 
Figura 21: um grito de liberdade em Anos de Delírio 
Fonte: Anos de Delírio, 2019 
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ESCALETA 

A existência de um roteiro deve ser reconhecida enquanto um guia, um direcionamento, 

uma trilha a ser percorrida para se atingir determinado objetivo. Há alguns modelos que são 

amplamente utilizados, mas não há um padrão universalmente reconhecido e/ou aceito como 

tal. Entretanto, independente da sua forma ou estrutura, um exercício que auxilia roteiristas na 

escrita de uma história que virará filme é a escaleta. 

O escritor e roteirista brasileiro, Doc Comparato (2009), diz que ela é a “fragmentação 

da história em momentos dramáticos, em situações dramáticas que mais adiante vão se 

converter em cenas. [...] É como explicaremos nossa história ao público. Digamos que a 

estrutura é a engenharia do roteiro” (2009, p. 113, grifo do autor). 

Basicamente, essa engenharia é estabelecida pela separação do texto escrito em duas 

estruturas: macroestrutura e microestrutura. Na macroestrutura nós temos a percepção geral do 

roteiro, seria o esqueleto. Por meio dela é possível estabelecer a duração estimada do filme, se 

será um filme curta-metragem, média-metragem ou longa-metragem. 

A microestrutura dá conta do contexto das cenas, que no caso de um filme, é a separação 

dos menores atos dramáticos. Macroestrutura: a história como um todo; microestrutura: as 

histórias que formam a história geral. 

Eu decidi fazer esse mesmo exercício no processo da escrita para facilitar a compreensão 

das potenciais leitoras e leitores. Como a abordagem textual escolhida para narrar a história 

dessa tese possa causar algum estranhamento, principalmente para pessoas acostumadas com 

textos formais (DIAS; IRWIN, 2013; GIDDENS; TURNER, 1999; PASSEGGI; SOUZA; 

VICENTINI, 2011), eu elaborei uma escaleta acadêmica. Ela consiste na exposição dos 

objetivos que me guiaram pelo campo e que, ao mesmo tempo, desconstruíram teorias – me 

gerando crises – e me indicaram caminhos. 

A partir dessas estruturas é possível estabelecer como foi constituída a dúvida que me 

levou à labuta acadêmica e que também embasou meu objetivo geral de pesquisa. Para efeito 

prático de compreensão, o objetivo geral da pesquisa consiste em: 

• Compreensão e sistematização do que é minimamente necessário para se 

fazer um filme de forma colaborativa em uma perspectiva solidária em 

lugares de aprender. 
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Em relação aos objetivos específicos, ao todo foram trabalhadas cinco propostas no 

decorrer da pesquisa. Contudo, elas estão aqui apresentadas em síntese já que algumas delas se 

desdobraram em outras ações que não foram inicialmente previstas. Descritas em ordem 

cronológica, no período de atuação em cada lugar de aprender, foram elas:  

• Participação, registro e sistematização do processo de produção e realização 

cinematográfica de Martins Muniz e do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema; 

• Recuperação, restauração e disponibilização pública da filmografia de Martins Muniz e 

do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema em plataformas digitais de vídeo; 

• Desenvolvimento do processo de realização cinematográfica solidária no contexto da 

educação formal por meio da disciplina de Artes Visuais no ambiente escolar do Colégio 

da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim; 

• Distribuição e exibição dos filmes produzidos pelos estudantes por meio de plataformas 

on-line de vídeos e em uma mostra comunitária de cinema, a I Mostra Audiovisual do 

CPMG – Waldemar Mundim (MAWM); 

• Realização de narrativas cinematográficas baseadas na condição orgânica das 

circunstâncias provenientes das experiências com o Sistema CooperAÇÃO Amigos do 

Cinema e com o Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim; 

As ações não previstas significam que, na práxis da minha pesquisa, a microestrutura, 

tomada pelos objetivos específicos elaborados antes do contato com o campo, aconteceu em 

devir. A postura orgânica com base nos métodos escolhidos para as atividades fez com que 

muitos pressupostos fossem destituídos e outro fossem estabelecidos. 

Há uma forte especulação que o filósofo grego Sócrates tenha dito a frase “só sei que 

nada sei”, mas posso afirmar que foi exatamente assim que me senti quando a prática atropelou 

– quase todas – as teorias nas quais eu havia me amparado. De um futuro certo para um presente 

incerto. Aliás, como diz o meu padrinho de eleição e coração, ProfJB – O Encantado Cavaleiro 

das Ondas Hertz –, aqui citado em paráfrase: as únicas coisas que devemos ter por certo são “o 

ar, a morte e a ignorância”. 

Porém, eu tive que deixar de fora dessa zona de incerteza, algumas verdades – muito – 

convenientes. Na condição de elemento formal da estrutura da tese, as várias posturas 

afirmativas deram corpo aos objetivos específicos, e juntas, elas corroboraram e constituíram 

o objetivo geral – a macroestrutura –. O grande arco da narrativa doutoral surgiu a partir da 
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minha curiosidade em saber o que é minimamente necessário para se fazer um filme em 

lugares de aprender. Vejamos de forma detalhada o objetivo geral e os objetivos específicos. 

Plano Detalhe do objetivo geral 

Infelizmente, ao contrário de um filme, eu não posso criar um suspense sobre a trajetória 

da pesquisa. Enquanto pesquisador, eu possuo o dever profissional e social de revelar essa 

história com o máximo de detalhes possíveis. Essa é a tentativa de ampliar as ações derivadas 

dessa pesquisa, olhada em escrutínio, questionada, esmiuçada à exaustão. 

O rigor acadêmico demanda essa transparência, ou melhor, o acesso às informações. 

Afinal, compartilhar intimamente as minhas reflexões é contribuir com as discussões nas áreas 

que refletem e problematizam visualidades, cinema, educação e artes. Seja por colaboração ou 

confronto, a experiência posta é combustível para criação. Assim como em uma tese acadêmica, 

um roteiro para cinema não pode esconder o jogo. 

Na redação cinematográfica todos os elementos devem ser explícitos. Não pode haver 

surpresas, não pode haver suspense. A compreensão das informações contidas no roteiro é 

essencial para que a produção da empreitada cinematográfica ocorra de forma mais fidedigna 

ao que se projetou durante a criação. A surpresa, suspense e expectativas são privilégios de 

quem assiste e não de quem faz o filme. Contudo, há outros prazeres e privilégios em realizar 

um filme tendo acesso ao que foi pensado antes de sua existência. 

É a satisfação de ver em tela, coisas que saíram da cultura para a cabeça, da cabeça para 

o texto, do texto para a prática, da prática para imagens, das imagens para o tratamento, do 

tratamento para as telas e das telas para a cultura. É como cantou a intérprete Graça Cunha no 

filme live action de Rei Leão (O REI LEÃO, 2019):  

É o ciclo sem fim que nos guiará 

À dor e a emoção, pela fé e o amor! 

Até encontrar o nosso caminho 

Neste ciclo, neste ciclo sem fim! 

(CICLO SEM FIM/NANTS’ INGONYAMA, 2019). 

A força que agregou a composição do ciclo da minha pesquisa Bóra fazer filmes? 

Realização cinematográfica colaborativa em lugares de aprender, e, consequentemente o seu 

objetivo geral, foi a de sistematizar e de estabelecer os elementos basilares necessários para 

propiciar uma realização cinematográfica colaborativa na perspectiva solidária 
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(MARTINS, 2018a, 2019; MARTINS; SATLER; CIRINO, 2018) e com recursos mínimos 

em lugares onde se aprende. 

Vamos destrinchar esse objetivo geral para uma melhor compreensão do objeto. Os 

recursos mínimos podem ser divididos, principalmente, em recursos de natureza material e 

natureza humana. Apesar de me parecer evidente, é imprescindível dizer que não há – ainda – 

como realizar um filme totalmente sem intervenção humana. 

Ao pensar o cinema enquanto manifestação artística, Andrei Tarkovski (2002) escreve 

que ele permite ao homem uma conexão com a sua “atividade vital” já que é um meio possível 

para “a compreensão plena do significado da sua existência” (2002, p. 8–9). Ele exemplifica 

esse raciocínio por meio de uma carta enviada por uma espectadora na ocasião da exibição de 

seu filme O Espelho (O ESPELHO [ZERKALO], 1975): 

Existe um outro tipo de linguagem, uma outra forma de comunicação: a 
comunicação através de sentimentos e imagens. Trata-se do contato que 
impede as pessoas de se tornarem incomunicáveis e que põe por terra as 
barreiras. Vontade, sentimento, emoção — eis o que elimina os obstáculos 
entre pessoas que, de outra forma, encontrar-se-iam nos lados opostos de um 
espelho, nos lados opostos de uma porta. [...] A tela se amplia, e o mundo, que 
antes se encontrava separado de nós, passa a fazer parte de nós, tornando-se 
uma coisa real... E isto não ocorre através do pequeno Andrei: trata-se do 
próprio Tarkovski dirigindo-se diretamente à plateia, sentada do outro lado da 

tela. (2002, p. 7) 

O que está na tela, os anseios, os desejos, a intenção dos sujeitos sociais em contar 

histórias continuam a mover a máquina do cinema. Sem pensar no mérito do porquê, 

considerando as múltiplas possibilidades da área, mas são de pessoas e para as pessoas que os 

filmes são feitos – “acrescentando elementos indeléveis às memórias” (MARTINS, A. F., 

2014a, p. 19) –. No caso dessa investigação, a tentativa era a de propiciar tais experiências e 

narrativas, mesmo sem conhecimento técnico específico para a área. 

Mesmo que não exista domínio sobre a prática do fazer cinematográfico, as 

necessidades básicas de caráter material são fundamentais para que a realização 

cinematográfica possa acontecer. Como abordado na seção O Mergulho, não há como 

desvencilhar a produção de filmes com o uso dos aparatos tecnológicos para tal. 

É necessário ao menos um dispositivo de capitação de imagem e som para investir no 

universo cinematográfico. Esse pré-requisito não foi problema no decorrer das atividades da 

pesquisa. O amplo uso de celulares e smartphones com câmeras fotográficas, aliado à 
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perspectiva solidária – com grupos emprestando dispositivos para outros que não possuíam –, 

sustentou a continuidade das ações previstas no Waldemar Mundim e no Sistema. 

O campo geopolítico ou os lugares de aprender foram assim caracterizados por 

possibilitar, independentemente do rótulo institucional que os defina, uma experiência 

substancial no processo de formação humana que transborda as categorias educação formal, 

não-formal e informal. Portanto, eles são locais nos quais saberes são construídos e constituídos 

de certa forma que afetam – no sentido de mover, deslocar, alterar – quem os frequentam. 

Dois lugares constituíram o principal recorte de campo dessa pesquisa, o Sistema 

CooperAÇÃO Amigos do Cinema e o Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar 

Mundim. O primeiro não é estabelecido a partir de um espaço físico-geográfico, mas ocupa 

seletivamente o mundo natural para propor fazer-aprender cinema. É uma escola-que-vai-

acontecendo, uma devir-escola, na qual o exercício de atividade se dá em qualquer lugar. 

O Sistema possibilita experiências que, por meio do fazer cinematográfico, fortalecem 

os laços sociais entre as pessoas que se voluntariam e seus respectivos círculos sociais. Imersa 

no contexto de produção e pesquisa com o grupo, Alice Fátima Martins conclui que, 

a filmografia assim realizada estabelece uma rede sempre crescente de 
relações que envolve integrantes mais ou menos estáveis e colaboradores 
circunstanciais, ocupações de espaços referenciais no cenário artístico e 
cultural da comunidade, e a constituição de uma coleção de histórias que, 
embora ficcionais, tratam de seus contextos de concepção, de suas gentes e 
seus lugares, de seus fazeres, de seus sonhos. (MARTINS, 2019, p. 120) 

O Waldemar Mundim, ao contrário do Sistema, é um colégio institucionalizado e 

reconhecido pela sociedade enquanto tal. Assim, enquanto um espaço de educação formal, o 

desafio esteve na compreensão de que as narrativas cotidianas pudessem e devessem estar 

relacionadas com as narrativas curriculares e diretrizes disciplinares para despertar o interesse 

das e dos estudantes nas vivências e experiências obtidas nas escola. 

A realização cinematográfica foi utilizada enquanto estratégia, fagulha, e fomento para 

manifestações poéticas solidárias a partir da disciplina de Artes Visuais. Essa foi a minha 

tentativa de fazer caber, nas salas de aulas nas quais atuei, os múltiplos universos que habitavam 

cada menina e menino que o Ensino Médio ali cursava e que não constavam nos livros didáticos. 

Plano Detalhe dos objetivos específicos 

Os objetivos específicos foram pensados para dar forma e consistência ao esqueleto 

representado pelo objetivo geral. Porém, nem todos foram planejados com antecedência como 
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estabelecem algumas regras exigidas pela academia. Por exemplo, um desses objetivos surgiu 

no decorrer do processo de investigação no colégio Waldemar Mundim. 

Esse é um fato a ser destacado. O acontecimento revela a complexidade de uma 

investigação na qual estou mergulhado enquanto, ao menos, três personagens: pesquisador, 

educador e artista. Essa mestiçagem (IRWIN, 2013b) é condição inerente do entrosamento de 

áreas que há muito estão distantes umas das outras na realidade acadêmica brasileira. Sobre 

essa condição Rita Irwin (2013b) escreve que: 

Talvez todos os educadores desejem se tornar artistas-pesquisadores-
professores quando começam a se questionar sobre como foram ensinados e 
como os métodos tradicionais necessitam de vida e de viver. Eles aspiram por 
um significado expandido, desejam criar e anseiam por suas próprias 
expressões de certeza e ambiguidade”. (2013b, p. 127–128) 

O “tornar”, verbo no infinitivo utilizado por Rita Irwin, foi a verve orgânica das ações 

investigativas das quais tenho participado, ainda mais quando foram envolvidos métodos como 

a/r/tografia e da pesquisa narrativa que compreendem pesquisa-arte-educação. E a própria 

proposta do fazer em conjunto com o pensar científico e acadêmico deram molde ao que foi 

estabelecido nos objetivos específicos. 

Em uma compreensão ampla e superficial, esses objetivos culminaram no registro 

histórico do método colaborativo e solidário adotado pelo Sistema e aplicado com as turmas do 

2º ano do Ensino Médio do Waldemar Mundim. Há resultado imagético que permite a reflexão 

crítica, a contraprova, a discussão sobre o que proponho enquanto o que seja essa realização 

cinematográfica na qual depositei minhas crenças. 

A disponibilidade pública dos filmes do Sistema e da MAWM atendem às 

manifestações provenientes das circunstâncias e relações estabelecidas durante a realização da 

pesquisa. São narrativas que falam sobre quem as produziu, sobre os contextos nos quais foram 

realizadas. 
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[SEQUÊNCIA. 1] EXT/INT. DA VIDA PARA A ESCRITA – NASCENTE  
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[SEQUÊNCIA. 1] EXT/INT. DA VIDA PARA A ESCRITA – NASCENTE 

Vê-se um quintal de terra batida com árvores frutíferas espalhadas 

pelo local. Ao fundo, uma casa com tijolo aparente cuja entrada é 

constituída por uma varanda, com um pequeno muro, sustentada por 

madeira e coberta por telhas de amianto. Uma cadeira de fios está ao 

lado da porta e da única janela da fachada. Ao lado da cadeira, o 

material de bordar. 

 

AVÓ (mulher idosa, aproximadamente 70 anos, parda, cabelos 

acinzentados) sai pela porta, apoia-se na coluna da varanda. Com um 

celular na mão, ela o limpa em seu avental de cozinha, guarda no 

sutiã e se senta na cadeira. Pega o material de bordar e começa a 

alinhavar. 

 

BARULHO de uma porta que se fecha. NETA (mulher adolescente, 14 

anos, parda, cabelos pretos, franzina) aparece na varanda 

SALTITANDO. Ela segura um celular. 

 

NETA 

Vó, o café tá cheiroso. Tô com muita 

fome. Muita mesmo. 

 

Avó sorri e olha para Neta. 

 

AVÓ 

Credo, menina! Desse jeito vão pensar 

que a vó não te dá comida. Daqui a pouco 

o pão de queijo fica pronto. Espera só 

um pouquinho aqui com a vó. Lá dentro tá 

muito quente. 

 

Neta se senta com as pernas cruzadas na borda do muro da varanda. 

Tenta usar o celular, mas a bateria do aparelho acaba. RESMUNGA 

baixo. Com as mãos no queixo se atenta ao bordado da Avó. SUSPIRA. 

 

NETA  

Vó, a senhora tem paciência mesmo. Eu 

nunca que ia ter essa concentração para 

mexer com essas coisas. Eu sei que a 

senhora gosta, mas não lembro quando é 

que começou. 

 

AVÓ 

Minha filha, isso aqui eu aprendi quando 

era mais novinha que você. Naquele 

tempo, com as coisas mais difíceis, esse 

era um momento que eu tinha para ficar 

com a minha mãe. Era assim que a gente 

trocava ideia como você fala. 

NETA 

Saquei! Mas, mesmo depois que a bisa 

morreu, a senhora continuou. Pegou 

gosto, foi? 
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AVÓ 

Eu gosto, mas o que eu gosto mais é que 

toda vez que tô aqui, eu lembro da minha 

mãe. Aí, para manter essa memória, eu 

nunca parei de bordar. 

 

NETA 

Mas a senhora tem aquele quadro de 

pintura que tá a BISA e BISO. Daí não dá 

pra esquecer dela. Melhor ainda, porque 

a gente pode ver como ela era. 

 

AVÓ 

Não, filha. Mas não é desse jeito que a 

vó tá falando. Quando eu tô aqui é como 

se eu tivesse falando com a minha mãe. 

Eu não lembro mais como era a voz dela, 

mas tô ouvindo e ela respondendo. 

 

NETA 

Isso é meio que triste, vó. Ainda bem 

que hoje a gente pode usar o celular pra 

fazer vídeo e tirar foto. Desse jeito a 

gente nunca vai esquecer como era a voz 

da pessoa. Poderia ter celular na sua 

época, né? 

 

Avó dá uma breve pausa no bordado. Ela suspira. Continua a bordar. 

 

AVÓ 

(SORRINDO) 

Olha, mas nesse celular só fica 

repetindo as coisas. Repetindo o vídeo. 

Acabou a energia, nem isso. Com o 

bordado eu tô fazendo outra coisa. Tô 

conversando. 

 

Neta descruza as pernas, amarra os cabelos com um rabo de cavalo. 

 

NETA 

Como assim? 

 

AVÓ 

Filha, a gente morre duas vezes nessa 

vida. A primeira é quando o corpo morre. 

Tudo para. Não respira, não come, não 

toma café. Não tira foto e nem fica no 

Zap. 
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NETA 

Vixe! Mas o que isso tem a ver? 

 

AVÓ (CONT.) 

Calma! Deixa eu te falar! A segunda vez, 

a gente morre quando ninguém mais lembra 

da gente. Quando alguém fala o nosso 

nome pela última vez. É por isso que 

faço bordado. O que fica entre nascer e 

até depois de morrer é história. É assim 

que faço a minha e a história de minha 

mãe, conversando. 

 

Neta com expressão facial de incrédula. Balança levemente a cabeça 

em sinal de positivo. 

 

NETA 

Vó do céu. A senhora andou fumando 

cigarro com palha mofada de novo? 

 

A Avó ri. 

 

AVÓ 

Para com isso, menina! Vamos lá pra 

dentro que já tô sentindo o cheiro de 

pão de queijo. Até porque saco vazio não 

para em pé. 

 

Avó e Neta se abraçam e entram na casa. 
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O texto anterior é o trecho de uma narrativa na condição de um roteiro literário voltado 

para a realização cinematográfica. O que podemos ver em tela, quando o filme já está finalizado 

e circulando em seus respectivos meios e circuitos, provavelmente passou por essa estrutura. 

Ela não necessariamente se dá por meio do texto escrito41 e, se acontecer, pode ser que não 

tenha o mesmo formato aqui apresentado. 

A função do roteiro é servir enquanto um guia, um direcionamento, para quem 

trabalhará na realização do filme. Ele descreve objetivamente as ações a serem executadas tanto 

pelo corpo cênico quanto pela equipe técnica. Quem lê o roteiro tem a premissa de um ser 

onisciente e onipresente na história sistematizada. Tal qual é a sistematização dessa pesquisa 

acadêmica. 

Essa tese foi elaborada com uso de ferramentas e métodos que se aproximam daqueles 

que uso para a criação e construção de roteiros cinematográficos como o que abriu esse capítulo. 

Entretanto, na seara da investigação científica tradicional há uma certa incongruência ou temor 

que, uma abordagem metodologicamente singular, possa prejudicar a confiabilidade dos dados 

e das informações geradas com e a partir deles. 

A desconfiança não é um problema em si. Aliás, é desejado que pesquisadoras e 

pesquisadores desconfiem das realidades com as quais lidam não deixando com que, o interesse 

pelo o que se estuda ou se pensa, possa transformá-los em seres proselitistas ávidos por um 

lugar ao sol. A catequese acadêmica tende a reforçar estereótipos interessando somente aos 

grupos que insistem na mera repetição de conceitos, reflexões e experiências. 

Sob esse aspecto, as particularidades das experiências singulares de quem se atreve a 

pesquisar pode ser o gatilho que abala determinado status quo, sobretudo nas áreas de artes, 

educação e arte-educação (DIAS; IRWIN, 2013). Entretanto, ainda que exista variáveis 

imprevisíveis na natureza de grande parte dos objetos estudados e dos sujeitos colaboradores, 

até mesmo pesquisadores das Ciências Sociais (CLANDININ; CONNELLY, 2000) se rendem 

a busca do – suposto – rigor por meio de uma visão metódica herdada das áreas duras da 

academia. 

 

41 O cineasta Martins Muniz constrói e modifica seus roteiros simultaneamente com a realização de seus filmes. 
Os diálogos e as ações sofrem constantes alterações à medida que o filme é realizado. Ele possui o filme em 

pensamento, e muitas vezes compartilha com outros realizadores por meio de desenhos. 
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A luta pelo reconhecimento do status de ciências é um dos fatores que fazem perpetuar 

essa herança. Após a Segunda Guerra Mundial, determinados grupos influenciados pelo 

“empirismo lógico na filosofia” (GIDDENS; TURNER, 1999) obtiveram destaque com a 

conquista de espaços de produção acadêmica. Segundo Giddens e Turner, essa era uma tentativa 

dos estudiosos das ciências sociais em estabelecer uma verossimilhança com as ciências 

naturais, e, inclusive, com a definição de um “modelo incontestável do que a ciência pudesse 

ser” (1999, p. 8). Tal postura, segundo os autores, estabeleceram um rótulo nas ciências sociais 

que 

apresentava vários elementos comuns: desconfiança da metafísica, 
preocupação em definir com exatidão o que possa ser “científico”, ênfase na 
verificabilidade de conceitos e proposições, e simpatia por formas hipotético-
dedutivas de construção de teorias” (1999, p. 8 destaque do autor). 

O pesquisador Fernando Hernández (2013) complementa que esta  

visão da pesquisa científica pode-se localizar dentro da corrente dualista que 
marcou o pensamento ocidental durante quase trezentos anos e que significou, 
por exemplo, aceitar como necessária a separação entre o sujeito que observa 
e pesquisa, o objeto observado, e sobre o que se pesquisa. (2013, p. 41) 

Em pesquisas que envolvem práticas artísticas dentro de contextos educacionais é 

necessário ir além de uma mudança na concepção da investigação científica. Isso porque, o 

investimento de esforços em pesquisas dessa natureza parte 

de uma instância epistemológica-metodológica, da qual se questiona as 
formas hegemônicas de investigação centradas na aplicação de procedimentos 
que “fazem falar” à realidade; e por outro, por meio do uso de procedimentos 
artísticos (literários, visuais, performativos, musicais) para dar conta dos 
fenômenos e experiências (HERNÁNDEZ, 2011, p. 40–41). 

Nessa pesquisa de doutoramento os métodos de pesquisa, bem como as suas 

ferramentas, foram utilizados para constituir as estratégias de ensino e fomentar a prática 

poética de realização cinematográfica. A agência dos e das colaboradoras fazem parte da 

natureza do exercício científico no qual, uma suposta isenção não é possível já que os “seus 

agentes conseguem modificar a própria natureza de seu tema – os esquemas da organização 

social” (GIDDENS; TURNER, 1999, p. 15). 

A possibilidade de sistematizar o método cooperação Amigos do Cinema (SATLER; 

MARTINS, 2014) só foi possível pela participação imersiva durante anos no grupo de 

realização cinematográfica. Desse modo, isenção não caberia nas análises derivadas das 

experiências e nem seria compatível com a própria atuação do grupo ao qual pertenço. O 

Sistema não faz cinema “cabeção” (SATLER, 2019b, p. 79) e tampouco intelectualizado. 
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A mão na massa e brincar de fazer filme são algumas das palavras de ordem para 

qualquer integrante do Sistema, não distinguindo pesquisadoras e pesquisadores dos demais 

voluntários que se enveredam pela braquiária do cinema artesanal. Por coerência, essa postura 

foi também incorporada no meu fazer acadêmico com as devidas adequações ao formato e área 

de atuação. 

Essa é a postura que coloca em evidência que não há isenção, mas sempre há uma 

tentativa de sinceridade em reconhecer os elementos que influenciam os olhares e, por 

consequência, a escrita acadêmica. Isso, por si, já mantém “afastada a ideia de que podem existir 

observações isentas de teoria, enquanto os sistemas de leis dedutíveis entre si” (GIDDENS; 

TURNER, 1999, p. 15). Em correlação direta entre a natureza da pesquisa com as imagens, 

Gilles Deleuze (1985) reflete sobre uma possível “objetividade”: 

Com efeito, seria necessário poder afirmar que a imagem é objetiva quando a 
coisa ou o conjunto são vistos do ponto de vista de alguém que permanece 
exterior a esse conjunto. Trata-se de uma definição possível, mas 
exclusivamente nominal, negativa e provisória. Pois o que nos garante que o 
que inicialmente tomávamos como exterior ao conjunto não vai se revelar 
como lhe pertencendo? (DELEUZE, 1985, p. 95) 

A mudança na percepção e sobretudo na aceitação por uma ciência interpretativa, como 

pensam Giddens e Turner, traz relevância para “problemas como significado, comunicação e 

tradução” (1999, p. 15). Essa postura incentiva uma mudança de paradigma na qual classificar 

ou categorizar as pesquisas meramente por quantitativa ou qualitativa não representa 

devidamente os fenômenos pesquisados e manifestados no processo. 

Assim, o adequado é localizar esse trabalho no entremeio dessas qualificações podendo 

ser considerada, portanto, como uma pesquisa de abordagem quantiqualitativa. Para mim, não 

me interessa apenas o guarda-chuva qualitativo –  “ortodoxo” (1999, p. 15) – das humanidades 

e, muito menos, o descrédito do viés quantitativo. Tanto as estatísticas, dados gerados em 

decorrência das ações poéticas de pesquisa, quanto a interpretação dos atos e comportamentos 

sociais contribuíram para a reflexão aqui proposta. 

Como desconsiderar o fato de que seis filmes (31,5%) realizados pelos estudantes, de 

um total de 19, representaram algum tipo de violência? Que algumas turmas tiverem somente 

quatro aulas em detrimento de outras que tiveram 12 encontros durante todo o semestre letivo? 

Que em 2020 a rede estadual de ensino tinha, em seus quadros funcionais, apenas 41 docentes 

– 36 efetivos e 5 comissionados – com formação específica em Artes Visuais para lecionar 
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nessa disciplina em todas as escolas da capital goiana (GOIÁS. GABINETE DA 

SECRETARIA/SEDUC, 2021)? 

A dureza desses e de outros dados objetivos não indicam por si só os fenômenos ligados 

a eles. Podem carregar em si uma espécie de atestado oriundo de uma suposta busca pela 

verdade, mas só fazem sentido quando compreendidos desde às suas concepções até as 

aplicações práticas e conceituais na tese. Essa prepotência informacional científica advém de 

uma afirmação de área e formação. Irene Tourinho (2013) reflete que 

[...] precisamos nos questionar e compreender como e por que tal perspectiva 
de ciência e método veio a se tornar dominante. Quando iniciamos nossa 
formação, estamos apegados a uma noção, construída com base no paradigma 
positivista da pesquisa, que enfatiza a universalidade, objetividade e 
neutralidade da ciência e do método, exigindo do(a) pesquisador(a) uma 
postura distanciada dos objetos e fenômenos que estuda e, além disso, das suas 
experiências cotidianas, lúdicas, profanas, insanas... (TOURINHO, 2013, p. 
66) 

No decorrer da atuação na pesquisa de campo, os meus questionamentos não se 

firmaram diante apenas das observações ou resultados adquiridos com os e as colaboradoras. 

Eu passei a questionar o meu papel de professor, artista e pesquisador e como ele estaria 

manifestado naqueles processos. Existia uma dúvida sobre como se comportar diante da 

[...] multiplicidade, seja de técnicas ou procedimentos, seja de interpretações 
e formas de apresentação. Essa multiplicidade levanta desafios que incluem o 
esforço por compreender a experiência, as formas de convivência e, além 
disso, o trabalho de reflexão sistemática para fazer – criar – relações entre 
sujeitos, experiências e contexto. (TOURINHO, 2013, p. 65) 

O Eu, em posição de agência na condução do método, revelou-me um conflito inicial 

imprevisto. Não no ponto de vista da formalidade conceitual dos títulos docente, pesquisador, 

artista, mas na minha percepção pessoal sobre eles. Eu sempre tive crises com a alcunha de 

artista por não acreditar que o meu cinema poderia ser arte. Não tinha segurança o suficiente 

para me sentir educador devido a escassa experiência formal de chão de sala e, para arrematar, 

que não era douto o suficiente para atuar enquanto pesquisador. 

Essa crise de identidade, causada por uma ação pragmática na história da minha atuação 

acadêmica e no meu exercício de realização cinematográfica, trouxe dificuldades nas minhas 

escolhas metodológicas. No início da pesquisa, com ela já em andamento, eu não havia 

encontrado uma forma de me articular naquilo que propus a alcançar. 

Foi então que me apoiei em uma posição do Martins Muniz que comuna com a postura 

de Paulo Freire em Pedagogia da Esperança (2012). Muniz repete incontáveis vezes que o 
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objetivo é aprender cinema brincando, que só aprende quem se põe a fazer. Paulo Freire 

escreve que “ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho 

caminhando, sem aprender a refazer, a retocar o sonho por causa do qual a gente se pôs a 

caminhar” (FREIRE, 2012, p. 128). 

O sentimento de poder me amparar em algo que fosse orgânico, assim como o caminhar 

faz parte da jornada, me permitiu abrir a percepção sobre a flexibilidade metodológica para se 

produzir ciência. Houve uma fusão entre as personagens que habitam em mim na qual 

encontraram vazão imbricando processo artístico e pesquisa científica por meio da escrita – 

nem tão – acadêmica. 

O suporte conceitual que me forneceu meios e ferramentas para a utilização enquanto 

método foi a a/r/tografia (DIAS; IRWIN, 2013; IRWIN, 2013a, 2013c; IRWIN; DE COSSON, 

2004; IRWIN; SPRINGGAY, 2013) e a pesquisa narrativa (ABEL SUING et al., 2019; 

ABRAHÃO, 2003; CHAVES, 2000; CLANDININ; CONNELLY, 2011; LEGGO, 2004; 

MITCHELL, 1981; SOUZA; ABRAHÃO, 2006). 

Porém, antes de contextualizarmos esses dois métodos de forma específica no processo 

de pesquisa, eu apresentarei a base teórica sobre a qual o trabalho foi realizado. Para a devida 

compreensão, eu retomo a pergunta de partida: 

O que é minimamente necessário para se fazer um filme em lugares de 
aprender? 

O papel ativo de docente-pesquisador-artista fez emergir questões sobre estar 

contaminado, ser influenciado, pelo campo de pesquisa. Como posto anteriormente, a imersão 

ativa no processo de pesquisa é indesejado e criticado no viés positivista da ciência dura. 

Contudo, na área da arte e cultura visual, Tourinho e Martins (2013) discutem que 

[...] é necessário reconhecer e trabalhar com a impossibilidade de que o(a) 
pesquisador(a) se mantenha fora, ausente ou distante do tema e do contexto 
pesquisado ou das interações e definições que ali acontecem. A abordagem 
reflexiva, dessa forma, põe em questão – trazendo à tona e discutindo – o 
envolvimento da pessoa que realiza a pesquisa (2013, p. 70). 

Irene Tourinho (2013) vai além afirmando que “pesquisa, docência e experiência estética 

podem se imbricar de tal forma que se torna impossível dizer onde começa uma e termina a 

outra”(TOURINHO, 2013, p. 64). 
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Uma vez reconhecido que é possível estabelecer critérios e sistemas rigorosos para 

estudar fenômenos sociais, passa a ser plausível a criação de uma analogia que desenvolvi para 

enxergar o arrimo teórico e conceitual dessa pesquisa de doutorado. 

Através das lentes dos Estudos Culturais e da Cultura Visual (HERNÁNDEZ, 2011; 

MIRZOEFF, 2003) é possível localizar os sujeitos sociais, colaboradores e colaboradoras nessa 

pesquisa (BAUMAN, 1998; HALL, 2006) e o contexto no qual eles e elas estão inseridas. Sobre 

o campo de estudo da Cultura Visual, Fernando Hernández afirma que 

[...] tanto os Estudos Visuais como os de Cultura Visual emergem, no final 
dos 80, no âmbito de um debate que cruza e transcende diferentes disciplinas 
e produz uma relação entre saberes vinculados à história da arte, aos estudos 
dos meios, aos estudos cinematográficos, à linguística e à literatura comparada 
com as teorias pós-estruturalistas e os estudos culturais. (2011, p. 21) 

Portanto, é coerente uma abordagem que dê conta do atravessamento transdisciplinar 

(MARTINS, R., 2015) entre as experiências do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 

articuladores de visualidades, e a sistematização da realização cinematográfica dos estudantes 

do Waldemar Mundim. O objetivo foi perceber “espaços de convergência” (2015, p. 22) que 

reunissem vários campos de conhecimentos e várias práticas cotidianas e que ultrapassassem o 

encantamento pela imagem em si. 

Com a superação das fronteiras da análise imagética, a minha atenção se voltou para os 

sujeitos e os seus contextos, afinal, “ao estudar o visual, a pesquisa nos encaminha para estudar 

as culturas, ou melhor uma fatia, um aspecto dessas culturas” (TOURINHO; MARTINS, 2013, 

p. 64). 

Um desses sujeitos é Martins Muniz, cineasta goiano, semialfabetizado, adepto de um 

cinema artesanal –como ele mesmo define–, e o seu contexto é a articulação de conhecimentos 

que ele promove coletivamente dentro do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema para 

pensar e fazer cinema. 

A situação de me encontrar localizado no meio do processo de aprendizado possibilitado 

pela devir-escola de Muniz, fazendo parte enquanto pesquisador e participante, me remete à 

necessidade de atravessar o objeto a partir de uma leitura crítica possibilitada pelas pedagogias 

culturais. Sobre esse terreno fértil, mas ao mesmo tempo movediço, que se apoia a pesquisa em 

artes, Santana (2014) se posiciona: 
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Nesse âmbito, as pedagogias culturais propõem reflexões sobre o repertório 
de práticas aprendidas, ritualizadas e historicizadas, a fim de tornar os sujeitos 
do processo educativo mais adaptados às condições de mudança, numa 
perspectiva prática eu não desconsidera a teoria [...] isso se torna bastante 
instigante no terreno das artes, onde o falar sobre pressupõe um mergulho 
profundo, exigindo do praticante um fôlego que se empodera no curso do 
exercício... Tal como a vida! (2014, p. 58). 

Por isso, “é ilusório crer que as imagens, mesmo animadas, falam por elas mesmas: elas 

mostram as coisas, elas as afirmam; não carregam, porém, facilmente a marca do julgamento 

daquele que as produziu” (JOST; GAUDREAULT, 2009, p. 89–90, grifos dos autores). Tal 

condição reafirma a necessidade de se considerar os contextos amparados na vida de quem 

pesquisa e, sobretudo, na vida das pessoas que colaboram com a pesquisa. 

Nesse ponto, a escolha por uma aproximação com a Cultura Visual como concebe Irit 

Rogoff (2000) está relacionada com a capacidade que temos em contextualizar 

contemporaneamente as análises e posicionamentos que adotamos. Rogoff afirma que, 

por mais que conheçamos o recorte histórico em que um texto foi produzido, 
nós o acolheremos em um contexto contemporâneo e sempre traremos nossas 
questões e associações contemporâneas. Nesse processo, fragmentaríamos, 
nos apropriaríamos, reescreveríamos e transformaríamos completamente esse 
texto. Em vez da arte reflexiva, elaborou-se uma abordagem que poderíamos 
chamar de arte constitutiva, na qual, por meio de desenquadramentos 
históricos e percepções psicanalíticas que expõem desejo e subjetividade 
projetadas em textos e imagens – uma compreensão de como as imagens 
(independentemente de suas origens) moldam nosso percepções conscientes e 
inconscientes de valores culturais –. As imagens no campo de visão, portanto, 
nos constituem ao invés de serem submetidas às nossas leituras históricas. 
(ROGOFF, 2000, p. 9) 

A minha postura, portanto, foi escolher constituir e ser constituído por imagens e textos 

que fizessem conexão com as minha vivências e realidades. No processo das escolhas dos 

métodos, considerei as minhas experiências empíricas e teóricas em parceria com pessoas que 

estão com os pés na mesma terra que eu vivo. Toda a escrita e visada crítica sobre o trabalho 

esteve relacionada com o que pude viver nos lugares de aprender. 

Para uma breve contextualização dessas vivências, apresento algumas informações 

objetivas e algumas oriundas de observação e registro de diário de campo na atuação dentro do 

Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim: 
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O período de atuação no segundo semestre de 2017 foi de 06/09/2017 a 
20/12/2017; 

Foram 57 encontros ao total considerando somente os 2º anos do Ensino 
Médio. Esses encontros foram divididos entre as turmas A (4), B (12), C (12), 
D (3), E (11), F (3) e G (12); 

Encontros específicos relacionados ao ensino de realização cinematográfica: 
52. Divisões das aulas nas turmas A (3), B (11), C (11), D (3), E (10), F (3), 
G (11); As atividades específicas consistiram em aproximadamente em 
91,22% dos encontros com as turmas. (CIRINO, 2017) 

Primeiras observações sobre a organização do colégio: 

Colégio militar, com formação e sistema de acordo com a hierarquia da 
polícia. Os estudantes cantam o hino nacional no início dos períodos escolares. 

Os estudantes saúdam a professora quando ela entra em sala. Um estudante 
“responsável” pela turma, chamado de monitor, faz a apresentação das 
condições da turma: quantidade de presentes, ausentes e situações especiais.  

Turma fica em posição de sentido até o professor permitir o “descanso” e 
consequentemente a permissão para se sentarem em seus assentos. (CIRINO, 
2017) 

Registro de observação de uma atividade da pesquisa em curso dentro da sala de aula: 

Aula do dia 31/10/2017 – Turmas B, C e G 

Aula prática de roteiro já com os grupos divididos. 

Abordagem individual com os grupos para orientações e incentivos para a 
criação de histórias a partir das experiências dos membros ou de algum 
membro dos grupos. Eu utilizei enquanto estratégia de incentivo a história do 
primeiro beijo que narrei no início da disciplina. Um fato de interesse é que, 
grande parte das possíveis narrativas que surgiam, tinham alguma influência 
de elementos ou situações de violência como consumo de drogas, violência 
física e mais raramente sobre sequestro e assassinato. Ainda que fossem 
histórias ficcionais, esses elementos apareceram em resultados finais de 
alguns filmes. 

 

As observações contidas nesses relatos passaram a constituir o meu cotidiano durante 

os quatro meses em que estive presente no quadro regular de docentes da escola, mas perdurarão 

até mesmo depois que a escrita desse trabalho for finalizada. Para mim, não há dúvidas que a 

forma como selecionei as ferramentas e os métodos que adotei possibilitaram esse 

entrelaçamento do que é pesquisa, experiência de campo, com as minhas percepções e o meu 

próprio cotidiano. 

Algum resquício dos conflitos resistiu até o fim da pesquisa. Mesmo com o projeto 

finalizado, alguns questionamentos permaneceram firmes. Metodologia de pesquisa pode ser 
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orgânica? O campo se adequa ao método ou o método se encaixa no campo? Talvez, além do 

necessário rigor científico, há uma certa rigidez desnecessária que atinge pesquisadoras e 

pesquisadores que atuem em campos onde se vive e discutam visualidades. 
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A/r/tografia: pesquisa, criação e docência (ABER - PEBA) 

A a/r/tografia é um método de investigação e de pesquisa a partir de experiências 

práticas em contextos que envolvem arte e educação. As discussões sobre o método possuem 

consonâncias em grupos canadenses (IRWIN et al., 2006; IRWIN; DE COSSON, 2004; 

LEBLANC; IRWIN, 2019; LEGGO, 2007), estadunidenses (CARPENTER; SPRINGGAY, 

2010; SPRINGGAY, 2008) e brasileiros (AGUIAR, 2013; CARVALHO; IMMIANOVSKY, 

2017; DIAS, 2013; EÇA, 2013). 

Para o grupo de pesquisa canadense, a “a/r/tografia pode ser descrita como uma 

metodologia localizada, que continua a evoluir a partir de processos artísticos [...] em suma, a 

a/r/tografia é um híbrido, uma forma de metodologia baseada na prática” (SINNER et al., 2013, 

p. 100). O grupo complementa: 

Estar envolvido com a prática da a/r/tografia significa investigar o mundo 
através de um processo contínuo de fazer arte, qualquer forma de arte, e 
escrever, mas não separados ou ilustrativos um do outro, e sim interligados e 
tramados através um do outro para serem capazes de criar significados 
expandidos e/ou suplementares. (SINNER et al., 2013, p. 100) 

No contexto da a/r/tografia, especificamente a Pesquisa Educacional Baseada em Artes 

(PEBA) (CARVALHO; IMMIANOVSKY, 2017), foram pensadas estratégias metodológicas 

para compreender e deflagrar questões relacionadas ao Sistema e ao Waldemar Mundim. 

Nessas estratégias foram consideradas as ações em termos de aprendizagens coletivas. São, 

basicamente, três eixos envolvidos nesse cenário: a docência, o meu processo de criação e a 

pesquisa em si. 

O viés da docência está baseado na relação institucional entre a disciplina de Artes 

Visuais, elemento que integra o currículo formal do Ensino Médio, e as práticas de ensino 

previstas para essa disciplina. De acordo com o Documento Curricular para Goiás - etapa 

Ensino Médio (DCGOEM),  

o ensino de Artes Visuais parte do contexto de que a educação pelas imagens 
se desenvolva em diálogo com a cultura dos sujeitos, considerando suas 
realidades locais, a partir das inúmeras visualidades que atravessam seus 
cotidianos. Para isso, foca em questões relacionadas à arte e à imagem em suas 
múltiplas possibilidades educativas, narrativas e estéticas. (GOIÁS. 
SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO MÉDIO, 2021, p. 166) 
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O referido documento (GOIÁS. SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO MÉDIO, 2021) 

ainda estabelece a relação do ensino das Artes Visuais com as experiências fora da abordagem 

sobre a arte. 

A perspectiva do ensino das Artes Visuais é fundamentar sócio, histórica e 
culturalmente os conhecimentos sobre as visualidades, orientando a realização 
de experiências estéticas ligadas não somente às formas tradicionais de arte, 
mas também às imagens do cotidiano, da publicidade, da ficção, das 
intervenções urbanas, com seus significados presentes no contexto dos 
indivíduos. (GOIÁS. SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO MÉDIO, 2021, 
p. 166) 

O caráter institucional do currículo, aliado ao pragmatismo estabelecido na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), prevê a autonomia docente para ações práticas no 

cotidiano escolar que abordem as vivências dos sujeitos com as visualidades que os cercam. De 

forma ampla, a BNCC estabelece que  

as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 
competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” 
(considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a 
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece 
referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens 
essenciais definidas na BNCC. (BRASIL, 2018, p. 13, destaques originais) 

Essa mesma praticidade está presente na concepção do ensino de Artes Visuais e nas 

expectativas dos resultados a partir da disciplina. Esses resultados não seriam oriundos apenas 

da prática ou estudo das artes, mas estariam relacionados à intersecção e interdisciplinaridade 

das demais competências do currículo.  

A proposta de progressão das aprendizagens no Ensino Médio prevê o 
aprofundamento na pesquisa e no desenvolvimento de processos de criação 
autorais nas linguagens das artes visuais, do audiovisual [...]. Além de propor 
que os estudantes explorem, de maneira específica, cada uma dessas 
linguagens, as competências e habilidades definidas preveem a exploração das 
possíveis conexões e intersecções entre essas linguagens, de modo a 
considerar as novas tecnologias, como internet e multimídia, e seus espaços 
de compartilhamento e convívio. (BRASIL, 2018, p. 482) 

Portanto, essas condições intuicionais contribuíram para a utilização de processos 

poéticos no decorrer da disciplina para atender às exigências curriculares estabelecidas. 

Basicamente, estabeleci a realização cinematográfica enquanto estratégia de ensino e pesquisa 

na confluência entre a atuação escolar e a atuação no projeto doutoral. 
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Ou seja, a escolha por ações que envolviam uma breve teoria e uma profunda prática da 

realização cinematográfica no processo de atuação docente só foi possível quando superei o 

“peso das tradições e conquistas disciplinares enquanto experimentam e criam novas maneiras 

de saber, praticar e criar” (IRWIN, 2013b, p. 128). 

Na teoria, com base nas diretrizes institucionais, era possível pensar em uma atuação 

a/r/tográfica. Isso porque a  

A/r/tografia vai além da visão dual da arte e da a/r/t para incluir uma próxima 
dualidade, que é a da a/r/t e escrita ou “grafia”. Arte e escrita unificam o visual 
e o textual por se complementarem, se refutarem e se salientarem uma à outra. 
Imagem e texto não duplicam um ao outro, mas sim ensinam algo de diferente 
e ainda similar, permitindo que nos questionemos mais profundamente a 
respeito de nossas práticas. (IRWIN, 2013b, p. 128) 

Nos primeiros dias de atuação no chão da escola foi possível pensar em uma prática 

poética, a partir da realização cinematográfica, que desse conta das relações entre texto e 

imagem. O uso de smartphones, apesar de proibido pela escola e pelo Estado de Goiás, por 

meio da lei estadual nº 16.993/2010 (GOIÁS, 2010b), era comum na produção de imagens 

dentro da sala de aula. 

Em alguns casos, com a devida autorização dos professores da disciplina, as e os 

estudantes tiravam fotos da lousa para não ter que copiar o conteúdo do quadro. Entretanto, em 

um processo de observação pude constatar que a grande maioria das imagens realizadas durante 

as aulas estavam vinculadas com lazer, entretenimento e registro para redes sociais. 

Até mesmo quando realizávamos atividades práticas durante a aula, o resultado da ação 

era registrado em foto no celular e ali mesmo era e compartilhado nas redes. Um grupo de 

alunos realizou uma atividade [Figura 22] no qual foi trabalhado o domínio sobre forma e cores. 

Todo o processo foi registrado por fotos que serviram para a edição de um vídeo com o 

passo-a-passo das técnicas aplicadas pelas estudantes. Assim, a ação de registrar 

imageticamente a ação gerou um resultado extra para além do desenho em si. O filme de 

pequena duração ganhou espaços além-sala que, se não fosse pela iniciativa das estudantes, o 

resultado do exercício estaria restrito a quem estivesse presente naquele momento. 
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Figura 22: atividade prática de formas e cores na disciplina de artes visuais em turma do Waldemar Mundim 
Foto: Renato Cirino, 2017 

As observações que antecederam à minha atuação no ensino da realização 

cinematográfica, dentro do contexto da disciplina de Artes Visuais, me possibilitaram 

contextualizar as intervenções que realizei junto às turmas. Eu utilizei a linguagem e o formato 

de interação entre os alunos para incentivá-los a compartilhar seus cotidianos com as demais 

pessoas. 

A partir disso, já com uma base conceitual sobre roteiro literário e elementos básicos da 

realização cinematográfica, eu comecei a utilizar as histórias dos e das jovens enquanto 

exemplos didáticos para elaboração das atividades. A minha experiência enquanto realizador 

cinematográfico, me permitiu conduzir as narrativas a partir de referências imagéticas e não 

apenas textuais. 

No exercício de fazer cinema, a junção entre texto e imagem aparece principalmente na 

criação do Storyboard. Segundo Kristin Thompson e David Bordwell (2013), o storyboard é 

uma “ferramenta usada no planejamento da produção de um filme, que consiste em desenhos 

dispostos numa espécie de tira de histórias em quadrinhos, contendo planos individuais, ou 
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fases de um plano, com descrições embaixo de cada quadro” (BORDWELL; THOMPSON, 

2013, p. 751). 

Eu utilizei o storyboard antes mesmo da produção das narrativas audiovisuais. O 

objetivo era destravar as turmas para que, se não conseguissem manifestar textualmente as suas 

histórias, elas poderiam desenhá-las. Eu comecei a utilizar um exemplo para que elas pudessem 

compreender o processo. 

Pensando que “o processo de manifestação artística dá condições para a comunicação 

se sobrepor à habilidade artística, ou seja, o pesquisador não precisa atender à uma perspectiva 

estética, qualquer que ela seja” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 57), eu elaborei um storyboard [Figura 

23] com desenhos simples e pouca elaboração. 

 
Figura 23: Aula sobre roteiro cinematográfico com ênfase no storyboard 
Foto: Renato Cirino, 2017 

O exercício foi baseado em uma trama que consistia em um “estudante que, ao chegar 

na escola, começou a se sentir mal. A barriga dele começou a roncar em conjunto com fortes 

cólicas intestinais. Correndo para o banheiro, ele segurou os puns. Foi parado pelo Diretor da 

escola e ali mesmo ele se aliviou” (CIRINO, 2017). Me inseri na narrativa enquanto 

protagonista e contextualizei em situações cotidianas da escola. 
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Os desenhos simples contribuíram para o aumento de autoestima dos estudantes na 

produção de suas próprias histórias. Eles perceberam que não era necessário desenvolver uma 

linguagem rebuscada para expressarem suas vivências nas condições de um roteiro. A escola, 

enquanto local de acontecimento dos eventos da trama, e a inserção de pessoas reais, que 

convivem com eles, facilitou a realização das atividades de escrita cinematográfica. 

Na a/r/tografia, não há discriminação que vigore a superioridade da imagem em 

detrimento do texto. Dias afirma que, 

erroneamente a a/r/tografia é comumente mal interpretada como sendo aquela 
que iria, afinal, reverter os polos de poder na constituição do saber ao sobrepor 
a arte à escrita. Ao contrário, a PBA ou PEBA objetivam bem mais do que 
substituir uma coisa pela outra, buscam o entendimento das relações de poder 
e de entendimento da arte na construção de conhecimento acadêmico. É uma 
coisa com a outra, não uma pela outra. (DIAS, 2013, p. 25) 

Para que pudessem emergir as histórias das e dos estudantes, foi imprescindível a mescla 

entre os elementos imagéticos e textuais. Assim eles puderam compreender que filmes com 

baixíssimo orçamento e com estruturas precárias de realização se adequam, se moldam, se 

acomodam nas circunstâncias que lhe são possíveis. 

Por isso, a escolha de abordagem pela PEBA me pareceu apropriada. Ela me permitiu a 

utilização “dos procedimentos artísticos a fim de dar conta de experiências e de contribuições 

dos sujeitos relacionados à pesquisa, que, por meio de outros métodos de investigação, não seria 

possível visualizar” (CARVALHO; IMMIANOVSKY, 2017, p. 227). 

A contação de histórias também foi bastante utilizada durante a realização das atividades 

de campo. A maior parte dos incentivos para fomentar a criatividade dos e das jovens perpassou 

pela sistematização e compartilhamento de histórias da minha infância. Elas eram adaptadas a 

atender os propósitos da aula, como desenvolvimento de habilidades de socialização, e 

propósito da pesquisa, como vínculos de identificação e solidariedade. 

Senti que o desenvolvimento das minhas histórias e dos meus papéis enquanto docente-

pesquisador-artista no processo de ensinar-aprender-pesquisar exigiu de mim a mesma postura 

que a pesquisadora Alice Fátima Martins adotou ao se envolver com o Sistema CooperAÇÃO 

Amigos do Cinema: 
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[...] precisei aprender a manter o exercício de me distanciar, buscando 
perceber aspectos que passam despercebidos a quem esteja imerso nos 
trabalhos. Nessa medida, imersão e distanciamento, dentro e fora têm sido 
movimentos indissociáveis, como no anel de Moebius, nas relações que tenho 
estabelecido entre tomar parte do grupo, e ao mesmo tempo desenvolver 
pesquisa a partir desse trabalho. (MARTINS, 2019, p. 113–114) 

Um das ações a/r/tográficas proeminentes durante a pesquisa foi a realização do filme 

A Fome (A FOME, 2017). É um filme curta-metragem de dois minutos totalmente baseado nas 

minhas narrativas de infância em confluência com meus processos de pesquisa utilizados 

durante as atividades no Waldemar Mundim. 

 O filme foi inspirado nas minhas observações do momento de fornecimento alimentar 

que antecedia o intervalo escolar. A hora do lanche era caracterizada pela energia caótica da 

adolescência desde a formação da fila até a devolução das vasilhas na cozinha do colégio. 

Estudantes que se amontoavam, furavam fila e furtavam vasilhames de comida de estudantes 

menos atentos. 

Uma turba incontrolável, ainda que a disciplina militar atuasse na instituição. Eu 

cheguei a presenciar conflitos físicos entre alunos que se digladiavam pelas vasilhas em dias de 

lanches especiais – saladas de frutas, sorvete e alimentos que não eram comuns no dia a dia da 

escola –. A vantagem da perspectiva disciplinar da polícia militar era que as e os docentes se 

serviam antes dos e das alunas. Degustava da comida sem o prazer ou desprazer das lutas 

observadas. 

A Fome foi o resultado da síntese de estratégias estabelecidas durante a pesquisa. A 

partir dessas experiências cotidianas na escola e com objetos que encontrei em casa, em 12 

horas tive um filme finalizado e pronto para exibição. Longe das produções de animação que 

ocupam as salas comerciais de cinemas pelo país, essa animação com personagens inanimados 

foi realizada por duas pessoas e apenas um celular. 

Foi a primeira vez que utilizei a técnica de animação em stop motion para a realização 

cinematográfica. Essa informação era importante para o contexto no qual eu utilizei esse filme. 

Com ele foi possível mostrar às turmas que era possível contar uma história sem muitos recursos 

e sem experiência alguma sobre o processo. Eu revelei várias fotos dos bastidores da filmagem 

[Figura 24] para que os e as estudantes pudessem perceber como controlei os elementos para a 

contação dessa história em um filme de animação. 
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Figura 24: bastidores da filmagem de A Fome (2017) 
Foto: Renato Cirino, 2017 

 

 
Figura 25: processo de realização do filme A Fome (2017) 
Foto: Lorena Cintra, 2017 

Essa experiência foi ferramenta de pesquisa e estratégia de ensino. Nessas duas 

perspectivas, ela foi também uma tentativa de aproximar as pessoas por trás das personagens 

que professores e estudantes performavam em sala de aula (HERNÁNDEZ, 2013, p. 57).  
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Pesquisa narrativa 

Quem somos nós sem as nossas narrativas? É possível existir pessoa sem história? Essas 

foram as duas perguntas que embasaram todo o processo de pesquisa. Aliás, não somente o 

processo de pesquisa em si, mas nas estratégias de ensino que utilizei com os e as estudantes 

do Waldemar Mundim e o meu próprio processo de criação na realização cinematográfica. 

Eu costumo afirmar que não há fonte mais rica que a própria vida para servir de 

incentivo na produção de roteiros para filmes de ficção. Provavelmente você lerá essa expressão 

algumas outras vezes no decorrer desse trabalho. Histórias, imagens e invenção sempre 

estiveram conectadas na história do cinema e não por acaso também estão envolvidas nos 

alicerces da própria cultura visual em si. Sobre a concepção de cultura visual em contexto das 

narrativas sociais, Rogoff (2000) pergunta: 

Como nós podemos caracterizar o campo emergente da “cultura visual” como 
uma arena de estudo? Para começar, devemos insistir que isso abrange muito 
mais do que o estudo de imagens, mesmo que ele seja aberto e interdisciplinar. 
Em um nível, certamente nos concentramos na centralidade da visão e do 
mundo visual na produção de significados, estabelecendo e mantendo valores 
estéticos, estereótipos de gênero e relações de poder dentro da cultura. Em 
outro nível, nós reconhecemos que, concebendo o campo da visão como uma 
arena, a qual é constituída simultaneamente por significados culturais ele 
funciona enquanto uma âncora para toda uma gama de análises e 
interpretações do áudio, do espaço e da dinâmica psíquica. (ROGOFF, 2000, 
p. 28) 

De certa forma, apesar de não usar esse termo especificamente, Rogoff responde algo 

que direciona o pensamento de cultura visual a partir das múltiplas visualidades que compõem 

as relações sociais e a sociedade em si. Essas visualidades, constituídas pelas vivências e 

experiências culturais dos sujeitos sociais, formam imaginários e fomentam histórias. 

Para Durand (1998), o imaginário são “todas as imagens passadas, possíveis, produzidas 

e a serem produzidas” (DURAND, 1998, p. 6). Essa concepção é importante não somente para 

contextualizar a narrativa enquanto forma de investigação (CLANDININ, 2007; CONNELLY; 

CLANDININ, 1995), mas para a compreensão de que o imaginário é o elemento basilar para a 

realização cinematográfica. Até porque, “qualquer manifestação da imagem representa uma 

espécie de intermediário entre um inconsciente não manifesto e uma tomada de consciência 

ativa” (DURAND, 1998, p. 36). 

Ao utilizar a narrativa enquanto método de investigação em conjunto com as 

ferramentas proporcionadas pela a/r/tografia, foi necessário, mais uma vez, resistir às visões 
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positivistas das ciências naturais e das ciências sociais. As imagens, e o que acontece em torno 

e dentro delas, muitas vezes é alvo de descrédito no ambiente acadêmico. Durand afirma que  

[...] o positivismo e as filosofias da História, às quais nossas pedagogias 
permanecem tributárias (Jules Ferry era discípulo de Aguste Comte), serão 
frutos do casamento entre o factual dos empiristas e o rigor iconoclasta do 
racionalismo clássico. As duas filosofias que desvalorizarão por completo o 
imaginário, o pensamento simbólico e o raciocínio pela semelhança, isto é, a 
metáfora são o cientificismo (doutrina que só reconhece a verdade 
comprovada por métodos científicos) e o historicismo (doutrina que só 
reconhece as causas reais expressas de forma concreta por um evento 
histórico). Qualquer “imagem” que não seja simplesmente um clichê modesto 
de um fato passa a ser suspeita. Neste mesmo movimento as divagações dos 
“poetas” (que passarão a ser considerados os “malditos”), as alucinações e os 
delírios dos doentes mentais, as visões dos místicos e as obras de arte serão 

expulsas da terra firme da ciência. (DURAND, 1998, p. 14) 

Desde o início, e isso tem acontecido de várias formas, tem sido afirmado nesse trabalho 

que o rigor científico adotado aqui não busca a isenção de uma suposta verdade. É posto dessa 

forma, pois, as “imagens” pensadas, observadas, vividas, construídas antes, durante e depois 

desse trabalho, são geradas a partir da forma como experimentamos o mundo. 

Essas imagens são chamadas, aqui, de histórias. Em muitos momentos não há como 

distinguir conceitualmente esses dois elementos. Portanto, se elas são histórias, todos somos 

produtores de imagens já que “somos organismos contadores de histórias, organismos que, 

individual e socialmente, vivemos vidas relatadas” (CONNELLY; CLANDININ, 1995, p. 1). 

Assim, além de criar histórias  que viraram filmes , eu fui atrás das histórias de outros e 

outras para conta-las e contribuir para que elas mesmos pudessem contar suas histórias. O 

cinema foi o meio utilizado para tal por uma escolha de potência poética que juntava texto, 

imagem e história no espaço escolar.  

Com o propósito de facilitar a compreensão, eu adotei as abordagens de Michael 

Connelly e D. Jean Clandinin dentro da pesquisa narrativa. Ele e ela, respectivamente, tratam a 

““história”, o “relato” de fenômeno e “narrativa” de investigação” (1995, p. 1, destaques 

originais). Os dois finalizam ao dizer que 

“as pessoas, por natureza, vivem vidas em “relato” e contam histórias dessas 
vidas, enquanto pesquisadores narrativos procuram descrever essas vidas, 

coletar e contar histórias sobre elas e realizar relatos de experiências” (1995, 
p. 1) 
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A escrita de roteiro literário foi utilizada enquanto ferramenta na produção de material 

sensível para a pesquisa e para a realização dos filmes. As histórias eram compartilhadas pelos 

e pelas estudantes durante as atividades em grupos ou momentos expositivos durante a 

execução das atividades. A estratégia foi abordar os conceitos principais por meio de relatos 

pessoais. 

Ainda que grande parte dos relatos estivessem restritos às experiências individuais, eles 

eram sempre compartilhados coletivamente. A escolha por trabalhar assim se deu para reforçar 

o aspecto de colaboração na escrita  desde o princípio foi pensada para ser coletiva  e na 

execução dos filmes. 

O roteiro foi o resultado do exercício de sistematizar determinadas narrativas na 

condição de filme, vídeo ou produto audiovisual. As turmas foram orientadas a estabelecer esse 

texto como estrutura básica para atualizar histórias no formato cinematográfico. Ela teve por 

objetivo fazer com que os detalhes e os anseios das pessoas que se propuseram a contar histórias 

fossem, de fato, apresentadas e representadas nos filmes. 

É que sistematizar histórias, por meio do roteiro, possibilita conceber uma vivência, 

uma memória, um desejo, uma ideia, um lampejo de abstração, um anseio, uma experiência a 

partir do relato de alguém na medida em que tomamos parte dele. Esse é o primeiro passo para 

criar identificações coletivas a partir de experiências individuais. 

O escritor e poeta chileno Hernán Rivera Letelier consegue apresentar com maestria as 

identificações com as histórias e as novas que são criadas a partir do acesso a elas, mesmo que 

pelo relato de outrem. No livro A contadora de filmes (2014), Letelier conta a história de Maria 

Margarita, a filha mais nova de uma família de mineiros, cuja diversão era assistir filmes. Em 

contrapartida, a única que ia ao cinema, deveria compartilhar as histórias do cinema: 

Aliás, devo esclarecer aqui que não me mandavam para o cinema só por ser a 
única mulher da família e eles – meu pai e meus irmãos – serem cavalheiros 
com as damas. Não senhor. Eles me mandavam porque eu era a melhor 
contando filmes. Assim mesmo, como se ouve: a melhor contadora de filmes 
da família. Depois, passei a ser a melhor da viela e em pouco tempo a melhor 
do povoado. Que eu saiba, não havia ninguém no povoado da Mina que 
ganhasse de mim na hora de contar filmes. Do tipo que fosse: de caubóis, de 
terror, de guerra, de marcianos, de amor. E, claro, os filmes mexicanos, que 
eram os que papai, como todo mundo que tinha vindo do sul, mais gostava. 
(LETELIER, 2014, p. 2) 
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Com outra roupagem, eu fiz algo parecido com que Letelier fez com seu livro. O texto 

que abre esse capítulo representa uma cena cinematográfica desenvolvida exclusivamente para 

essa pesquisa, não existindo, ao menos pelo que sei, em outra interface, em matéria ou até 

mesmo em pensamentos de outrem. É uma narrativa que surgiu a partir do meu imaginário, e 

que, em uma cascata de conexões entre vivências e experiências, foi se formando e se 

constituindo em texto para ser compartilhado. 

Assim, tanto a personagem Avó quanto a personagem Neta, nesse instante e nesse 

contexto – o da pesquisa –, são frutos do imaginário de alguém que conta histórias. Contudo, 

ao contextualizar as personagens e, assim, oferecer outras informações como o local, o 

movimento, a descrição dos aromas e do cenário, podem disparar vivências por aproximação 

e/ou afinidade em que lê. Todo mundo teve uma avó, mesmo que ela não seja como a 

personagem descrita. 

O diálogo sobre o qual escrevi anteriormente é fruto do que significou, para mim, a 

jornada acadêmica que percorri. É uma história sobre contar história. É história sobre relacionar 

com si e, sobretudo, com os outros. Apesar de literal, o viés poético é que sustenta imaginação 

para a que o texto pudesse ser feito. Ele foi uma contação de história que surgiu da docência, 

da arte e da pesquisa. 

A contação é característica basilar de uma pesquisa narrativa. É condição inerente à 

natureza humana como afirmam os pesquisadores Nicholas Riggs e Arthur Bochner: 

As pessoas contam histórias o tempo todo. Nós contamos histórias para nós 
mesmos e histórias para os outros; histórias sobre nós mesmos e histórias 
sobre os outros. Aparentemente, falar sobre nós mesmos é uma preocupação 
humana. Nós presumimos que existe algo semelhante a um “eu” para quem 
ou sobre quem contamos histórias. À medida que contamos histórias sobre os 
outros, nós construímos imagens ou significados delas e de suas ações, 
categorizando-as ou classificando-as - em certo sentido, inventando-as. 

(BOCHNER; RIGGS, 2014, p. 195, tradução livre, destaque do autor, 
grifo meu) 

Em lugares de aprender foram contadas histórias assim como na realização dessa 

pesquisa de doutorado. A pesquisa narrativa me permitiu constituir a “educação enquanto a 

construção e reconstrução de histórias pessoas e sociais; tanto os professores como os alunos 

são contadores de histórias, personagens de suas próprias e personagens nas histórias dos 

demais” (CONNELLY; CLANDININ, 1995, p. 1). Essa postura permitiu aos alunos 

desenvolverem uma história de ficção com personagens e contextos factuais [Figura 26]. 
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Figura 26: roteiro aborda trama ficcional a partir de elementos factuais 
Fonte: acervo pessoal, 2017 
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[SEQUÊNCIA 2] EXT. A CULPA É DO SISTEMA – MANHÃ 
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[SEQUÊNCIA 2] EXT. A CULPA É DO SISTEMA – MANHÃ 

Os olhos percorrem os quadros marcados pela tinta azul da caneta. A tessitura da 

narrativa fixada na folha de papel é rasgada pelo corte cirúrgico da tesoura. Martins Muniz 

separa em retalhos as cenas a serem filmadas. Ao fundo, as pessoas conversam sobre 

amenidades enquanto as ações dramáticas são divididas. “Silêncio aí” – grita Muniz e 

complementa – “Bora fazer esse filme logo”. Assim, ele distribui para os atores as tiras de papel 

com as orientações a serem executadas no espaço cênico do filme Agonia (AGONIA, 2019). 

 
Figura 27: Os bastidores do set de filmagem de Agonia 
Foto: Renato Cirino, 2018 

As condições para a realização do filme eram as mais simples possíveis. O cenário foi 

montado na casa do diretor, utilizada também para outras incursões no universo 

cinematográfico (Anos de Delírio, O Legado do Artífice), ao mesmo tempo que funcionou 

como “base” operacional para o trabalho. Os equipamentos foram fornecidos pelos próprios 

participantes, assim como o compromisso com possíveis gastos financeiros (quando há, e, 

normalmente são relacionados à alimentação). 

Todas as cenas de Agonia foram gravadas em um dia de trabalho. É recorrente que os 

filmes realizados pelo Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, internamente denominado 
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apenas por Sistema42, sejam finalizados em até dois dias. Os finais de semana são mais propícios 

para as atividades cinematográficas do grupo, já que a participação é voluntária mesmo aos 

membros fixos. 

Entretanto, à medida que mergulho nesse universo imagético, em um processo de 

aprender-fazendo, me encontro rodeado por pessoas que assim como eu estão atravessadas por 

visualidades. Caminhos convergentes, amizades estruturadas, narrativas entrelaçadas. Não há 

vilão que destrua o que a circunstância construiu. Um Fora do Padrão (FORA DO PADRÃO 

- O FILME, 2012), como aqueles que insistem em contar histórias apesar dos risos e da visada 

tosca. O ano é 2012 e é o começo da minha jornada, cheio de dúvidas, nesse “tipo de cinema” 

que teima em acontecer. 

Contudo, a descrição poderia se encaixar em inúmeras outras narrativas 

cinematográficas em que há uma premissa de conflito antagônico. Robert McKee, roteirista 

profissional e professor de escrita cinematográfica, afirma que para uma estória43 ter “sucesso” 

o princípio do antagonismo “é o mais importante e menos empreendido preceito do design da 

estória. Negligenciar esse conceito fundamental é a razão primeira pela qual roteiros e filmes 

não funcionam” (MCKEE, 2006, p. 301). 

Essa mesma força antagônica (MCKEE, 2006) que move os personagens de uma 

“estória” é fundamental para a fórmula de uma jornada (VOGLER, 2015) que termine em êxito 

não somente na tela, mas também em projeção profissional para quem escreve. Não é ao acaso 

que textos que prometem revelar os segredos de como se contar uma “estória” preenchem as 

estantes de livrarias na área de aprendizagem em roteiros cinematográficos. 

Para a maioria desses autores de escrita cinematográfica, que também não por acaso 

habitam linha acima do Equador, é possível universalizar elementos que definiriam 

características e a história de povos distintos. O segredo seria esse: a capacidade de moldar 

 

42 O termo Sistema, contração de Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, é adotado nesse texto com o objetivo 
de assumir a relação afetiva e referencial existente dentro do grupo. Assim, não raro, usaremos o termo para se 
referir ao grupo de realização cinematográfica. Em tempo: a palavra Sistema é, ao mesmo tempo, uma provocação 
ao cânone do sistema hegemônico de pensar e fazer filmes.  

43 Robert McKee utiliza o termo estória para se referir às narrativas cinematográficas. Segundo nota do tradutor 
em seu livro Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiros (MCKEE, 2006) a palavra 
story “em inglês significa estória. O autor [Robert McKee], portanto, faz um jogo de palavras nesses subtítulos: 
ao mesmo tempo em que diz sobre o que é seu livro, diz também o que é a arte da estória em si” (2006, p. 17). 
Entretanto, utilizaremos o termo história para fazer referência às leituras, vivências, experiências que resultaram 

em narrativas cinematográficas. 
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percepções, experiências e vivências para que o outro pudesse ser projetado em si e “uma vez 

em mundo estrangeiro [esse outro] nós encontramos a nós mesmos” (MCKEE, 2006, p. 19). 

Em geral, nessas literaturas, o estrangeiro referenciado nos textos é um habitante 

europeu ou estadunidense. Quando o outro habita em qualquer ambiente que não sejam os 

citados anteriormente, ele é analisado enquanto um objeto de estudo ou foco de atenção em 

uma perspectiva antropológica. É uma espécie de reprodução da investida realizada nas 

Grandes Navegações (MARTINS, 2017a, p. 17). Os europeus descobrem e os estadunidenses 

aprimoram.  

E o que poderia se dizer do outro? Daquele que se ampara na ignorância do 

obscurantismo cuja salvação se encontraria nos artefatos e conhecimentos oriundos de um 

Velho Mundo? E de seu território? Alice Fátima Martins44 (2017a) em uma leitura decolonial 

dos papéis estabelecidos pelo colonizador sobre o outro e as extensões geográficas por eles 

ocupada, escreve que os 

[...] novos territórios eram habitados pelo outro, cuja existência, presume-se, 
lhes fosse insuspeitada até então. Esse outro deveria ser sujeitado pelo 
conhecedor chegante, o aventureiro desbravador, o voraz colonizador, 
autorreferido como mensageiro da civilização, empunhando bandeira imperial 
e armas de fogo (MARTINS, 2017a, p. 17). 

Nessa perspectiva, a história passa a ser feita, ou ao menos considerada, a partir de um 

suposto descobrimento. O uso da palavra “suposto” exprime uma visão eurocêntrica, pois há 

dificuldades em se reconhecer a existência de uma história prévia. A forma de encrustar os 

acontecimentos desse outro e, assim, trançar os fios da história, não coincidem na lógica e muito 

menos na sistematização do conhecimento como fazem os europeus (MARTINS, 2017a). 

Há algo curioso nesse processo de colonizar não somente os espaços geográficos, mas 

também a história desses povos descobertos. Mesmo que as colônias – históricas – reproduzam 

aspectos da cultura europeia, em muitos casos o “Ocidente” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 38) 

se esquece que a  

 

44 Em uma medida de reparação pela ocultação de seus papéis e atuações, tanto na realização cinematográfica 
quanto na academia de uma forma geral, as mulheres terão os seus nomes citados na íntegra no corpo desse texto. 
Essa é uma forma, mesmo que simbólica, de não serem obliteradas pela história perpetuada nesses cenários. Assim 
exposto, há de se reconhecer que até mesmo as normas técnicas para os textos acadêmicos, na tentativa de 

normatizar os aspectos formais, acabam por direcionar a leitura para o gênero masculino nas citações. 
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América Latina, [...] independente de suas heranças étnicas, está localizada no 
hemisfério ocidental, tem um idioma [português ou castelhano] europeu como 
primeira língua e vive em sociedades onde hábitos europeus permanecem 
hegemônicos. Nossa intenção não é recuperar a América Latina – o próprio 
nome foi cunhado pelos franceses no século XIX – para o Ocidente, mas 
chamar a atenção para a arbitrariedade das cartografias mais comuns quando 
se trata de falar sobre lugares claramente híbridos como a América Latina, que 
são ao mesmo tempo ocidentais e não ocidentais, simultaneamente africanos, 
indígenas e europeus (SHOHAT; STAM, 2006, p. 38). 

Nesse sentido, utilizar nesse texto o termo estória como o faz McKee (2006) traduzido 

literalmente da palavra inglesa story seria diminuir as experiências multifacetadas que 

compuseram a nossa história [latino-americana?]. História que, segundo “um dos guias-padrão 

de Hollywood para a arte do roteiro” (VOGLER, 2015, p. 17), seria a base para a criação de 

narrativas cinematográficas. Para Vogler (2015), as 

histórias têm valor de sobrevivência para a espécie humana e que foram um 
grande passo na evolução de nossa espécie, pois nos permite pensar 
metaforicamente e passar adiante a sabedoria acumulada da raça na forma de 
narrativas. Acredito que histórias são metáforas pelas quais as pessoas 
medem e ajustam a vida ao compará-la àquelas dos personagens [das 
narrativas cinematográficas] (2015, p. 376). 

Apesar da importância de se utilizar o termo história para a fonte de criação de 

narrativas cinematográficas, esse contexto me faz questionar se conseguimos nos ver 

representados por narrativas baseadas nas histórias que circulam nos ambientes hegemônicos. 

Por mais interessante que sejam, ao menos para esse outro que vive sua história, ainda 

predominam nas salas escuras dos cinemas comerciais histórias de uma América do Norte ou 

de uma Europa. 

É esse domínio mercadológico das histórias, o principal influenciador na relação das 

pessoas com o cinema ao ponto de elas não reconhecerem suas próprias narrativas. Até porque 

as imagens dessas narrativas raramente têm a ver com as imagens que surgem da história do 

outro. Até mesmo nas narrativas cinematográficas nacionais há certa dificuldade na criação ou 

conexão de vínculos entre filme e cotidiano. 

E não por acaso, eu emprego aqui o termo bunker. Tanto essa, como a expressão bolha, 

mais comum na verbalização idiomática, são utilizadas para conotar o alcance de percepção 

baseada nas experiências socioculturais, sobre determinado assunto ou objeto e ter, enquanto 

referência, essas experiências como verdades/realidades.  

Na ocasião, o uso da palavra bunker substituiu a palavra bolha, e mesmo que, também 

seja limitante, a bolha possui fronteiras mais flexíveis, frágeis e maleáveis. Já o bunker é a 
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representação imagética de uma estrutura fechada e resistente às intempéries do mundo externo 

que escalona a rigidez e o limite do alcance sobre a percepção de outras realidades. É ele o que 

protege da investida – e perspectiva – do outro. 

Aí, nesse lugar, nessa zona, fora-dentro-fora, outras perguntas rompem. Por que esse 

estrangeiro, engolido pelas fórmulas universalizantes de regras e estruturas das narrativas 

hegemônicas, não consegue se ver na tela? É possível universalizar experiências culturais tão 

singulares ao ponto de engatilhar “uma reação em cadeia de prazer perpétua e global” (MCKEE, 

2006, p. 18) nas telas dos cinemas? Qual é a oportunidade que temos, pessoas comuns, para ver 

nossas histórias projetadas em espaços telemáticos? 

Ao que parece, a universalização tem hemisfério específico, pois raramente essas 

respostas são encontradas longe daquilo que decidiu ser centro, está em cima ou é desenvolvido. 

Entretanto, a realização dessa pesquisa doutoral indicou uma pequena marca que evidencia o 

desvio da média de experiências que se tem com o cinema. Essa marca, com a devida 

sistematização, reflexão e olhar crítico, define o que chamamos de narrativa Fora do Padrão. 

Há um jogo de palavras explícito na matriz conceitual em uma narrativa fora do padrão. 

Ele faz referência ao filme realizado pelo Sistema – Fora do Padrão - O Filme –, mas 

principalmente à característica central de uma narrativa que não pretende ser global. Uma 

narrativa que não se obriga à submissão de uma fôrma/forma hegemônica, seja ela de estética 

ou de poética. E, por ignorar essa condição do pensamento hegemônico, teima em possibilitar 

suas histórias. 

Aos olhos dessa hegemonia, essa narrativa é tão fora da curva que prioriza a experiência 

na prática cinematográfica em detrimento de seus produtos e principalmente da noção de 

autoria. Ela caminha no sentido inverso da indústria cinematográfica ao carregar em sua 

estrutura uma matriz decolonial, mesmo que de forma não-intencional. Essa perspectiva projeta 

poder para o outro de maneira consciente. Ao ponto de sacrificar a estrutura de um filme, na 

perspectiva do pensamento normativo sobre produtos cinematográficos, para dar destaque às 

pessoas por meio de seus personagens figurativos. 

No processo de finalização do filme A Última Bandeira (A ÚLTIMA BANDEIRA, 

2016), Martins Muniz, diretor cinematográfico, questionou alguns membros do Sistema sobre 

como a narrativa deveria terminar. Havia na ocasião duas possibilidades: o filme terminaria 

com o seu personagem principal em delírio vislumbrando a presença de uma mulher indígena 
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disforme45 para logo em seguida morrer; a outra opção era que a última cena do filme terminaria 

com a imagem nítida da mulher indígena, logo após os delírios do protagonista. 

A primeira opção foi a escolha da maioria dos membros, baseada inclusive, em uma 

perspectiva acadêmica influenciada pelo olhar hegemônico normativo cinematográfico. O 

destaque na imagem se esvai da figura protagonista para adentrar no abstrato delirante da cena 

da mulher indígena. Fade to black (esmaecimento da imagem para uma tela preta) com 

transição para cena seguinte. Com ar cult, o final agradaria ao cenário alternativo de realização 

cinematográfica. 

Contudo, Muniz optou finalizar o filme pela segunda opção. Incialmente eu entrei em 

desacordo, pois a segunda opção diminuiria, na minha visão, o impacto poético e estético da 

narrativa. Logo após Muniz começar a argumentar, a minha maneira de olhar para o filme 

mudaria rapidamente.  

O discurso do cineasta é enfático. Ele argumentou que a “moça” (CIRINO, 2019a) foi a 

única pessoa que se disponibilizou a participar enquanto indígena e que não mostrar o rosto 

dela na tela não seria justo. E ainda fez mais, além de mostrar o rosto da personagem, ele 

aumentou o tempo de exposição da mulher em cena. 

O posicionamento de Muniz está conectado com a perspectiva de um cinema relacional e 

circunstancial. Decisões que são consideradas fundamentais para a concepção não apenas 

plástica da narrativa cinematográfica, mas também estrutural, estão sob as práticas dos 

bastidores que dominam a mise-en-scène. Essa é a presença da poética da solidariedade 

enquanto fio condutor das ações criativas do grupo. 

A escolha por manter a presença da mulher indígena, com a sua face nítida, mesmo que 

impactasse a percepção estética do filme, decorre de questões solidárias e de interação do grupo 

que compõe o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. Esse é o reconhecimento à atriz que 

se dedicou a trabalhar no filme, fazendo a sua própria maquiagem, e ainda atuando na cena 

final. Há um respeito à imagem de quem aceitou participar da produção sem exigir 

contrapartida. Assim, a imagem deve ser, ao menos, compartilhada, para que outros vejam. 

 

45 O movimento da câmera e um efeito visual digital utilizado na pós-produção não permitem visualizar a 
personagem da mulher indígena com nitidez. A intenção era representar a condição delirante do personagem 

protagonista de A Última Bandeira (A ÚLTIMA BANDEIRA, 2016). 
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Projetar o outro em tela e na vida é a perspectiva do Muniz e do Sistema CooperAÇÃO 

Amigos do Cinema. O produto cinematográfico é relegado a outros planos em detrimento de 

um aprendizado proporcionado pela prática já que “a realização audiovisual deste grupo [o 

Sistema] está a serviço da formação [principalmente de atores]” (SATLER, 2016, p. 198). Esse 

posicionamento ocorre fora da prática de mercado na qual tanto os atores quanto os técnicos já 

devem ter funções e arcabouços sólidos. 

É um “aprender fazendo” (MARTINS; SATLER; CIRINO, 2018; SATLER, 2016) que não 

cabe no tempo e na perspectiva mercadológica. E o resultado dessa forma de fazer cinema gera 

narrativas que também não possuem espaço nos circuitos formais de exibição e distribuição 

cinematográficas. Tal condição é devida a postura “pragmática, pouco rigorosa e ampla de 

gênero utilizada pela indústria, pelo público e pela imprensa para classificar os filmes” 

(BAPTISTA, 1998, p. 112). 

 Várias narrativas cinematográficas realizadas pelo Sistema são carregadas de alegorias à 

violência. Em vez de causar comoção e reflexão, normalmente as cenas desses filmes incitam 

gargalhadas de um público acochado por uma estética normatizada. Haveria, portanto, um 

conflito de classificação sobre seus filmes, pois a imprensa não se interessa, os acadêmicos 

estigmatizam (borda, periférico, marginal etc.), o público ri, o mercado e a crítica especializada 

não classificariam enquanto filme. 

Dois exemplos podem ser dados a estabelecer a dimensão da influência do pensamento 

hegemônico na classificação sobre as narrativas realizadas pelo Sistema e por Muniz. O 

primeiro é o relato de uma reação do público à exibição do filme O Matuto – ou dois dias e 

meio (O MATUTO - OU DOIS DIAS E MEIO, 2001) em uma mostra dedicada ao Sistema. 

Na ocasião, em uma cena que em que o protagonista está a se vingar de seus algozes, ele fere 

mortalmente um dos indivíduos com uma lança. O sujeito grita e cai com a lança, cheia de 

sangue, fincada no peito. Os parcos recursos para se realizar o filme não permitem criar uma 

ação mais realista, o que revela o falseamento da ação, do sangue e da morte. O público, ao 

assistir à cena e percebendo esse falseamento, explode em gargalhadas. 

O segundo exemplo é sobre uma situação controversa em uma das mostras oficiais 

realizadas durante o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) (GOIÁS, 

1999), a Mostra ABD Cine Goiás organizado pela Associação Brasileira de Documentaristas – 

Goiás (ABD-GO). Nessa mostra, há um prêmio chamado Martins Muniz que é destinado aos 

melhores filmes experimentais em competição (com prêmios em dinheiro). Contudo, os filmes 

de Martins Muniz nunca foram selecionados para competir na mostra cujo nome do prêmio fora 
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dado em homenagem aos seus esforços em realizar cinema no Estado de Goiás. Há, ainda, uma 

certa ironia em ser um prêmio para filmes experimentais quando Muniz não considera os 

próprios filmes como tal. 

Por isso, se há uma classificação que eu poderia indicar seria teimoso. Em uma perspectiva 

de “fazer-se e constituir-se em si mesmo” (MIGNOLO, 2019, p. 20, tradução livre) é esse o 

adjetivo que melhor representa a insistência em tornar atuais no “exercício de contar histórias” 

(MARTINS, 2013, p. 61) por meio desse tipo de cinema: 

Do silêncio imposto pela epistemologia e pela estética surgem as energias 
decoloniais gnosiológicas e aistésicas. Em seu fazer-se e constituir-se em sua 
mesma práxis, pensar decolonialmente é um constante desprendimento [...] da 
epistemologia moderno/colonial e um constante fazer gnosiológico/aistésico 
(MIGNOLO, 2019, p. 20, tradução livre). 

É por esse adjetivo verbal, cinema teimoso, que se estruturam as condições em que o 

outro atua ao tornar suas histórias em possibilidade na condição de narrativas. Porém, essa 

prática também está carregada de aspectos aos quais ainda mantém fortes laços com uma 

determinada estética e uma determinada poética. As narrativas estão sob o olhar restrito da 

“sensação do belo” (MIGNOLO, 2010, p. 13) direcionando a “prática” (2010, p. 13) artística. 

Portanto, esse cenário de narrativas teimosas, porém influenciadas pelas diretrizes de 

um pensamento cinematográfico hegemônico, estabelece novos parâmetros para pensar uma 

história que não se guia prioritariamente pelo Norte ou por suas referências historicamente e 

solidamente estabelecidas. Então, para ir além é necessário que corte na própria carne. 

É necessário despir o véu que limita o olhar às paixões e às ilusões sobre esse cinema. 

Essa é a tentativa de sistematizar as ações de um cinema que teima em acontecer fora dos 

circuitos hegemônicos de produção e realização cinematográfica. E, dessa forma, pensar sobre 

ações que possibilitam ao outro existir e coexistir em suas próprias narrativas. 
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De paixões e ilusões - o viés apaixonado e ilusório sobre cinema 

 
Figura 28: Panfleto de “procurado” - Martins Muniz, hipnotizador e encantador de passarinhos selváticos  
Fonte: Fora do Padrão – o Filme, 2012 

“Pessoal, a conversa está mudando de rumo! Vâmo trabalhar!” 

Fora do Padrão – o Filme (FORA DO PADRÃO - O FILME, 2012) 

Em janeiro de 2012 (CIRINO, 2019b) a convite da professora Alice Fátima Martins, 

minha orientadora de mestrado na ocasião, fui participar da filmagem de Fora de Padrão – o 

Filme (FORA DO PADRÃO - O FILME, 2012). Ainda não conhecia Martins Muniz e 

tampouco o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, mas imaginava que eles praticavam 

um cinema amador. 

Na época, com referenciais engessados elaborados durante a formação acadêmica em 

uma faculdade de comunicação, o significado do termo amador relativo ao cinema carregava 

consigo sentido pejorativo. O meu senso comum determinava-o como algo malfeito, realizado 

sem expertise e que figurava fora dos parâmetros estéticos aceitáveis. O viés mercadológico, o 

meu pensamento hegemônico, designava que algo amador não poderia ser confundido com algo 

profissional. 
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Esse sentido é reforçado em Dicionário da Imagem (GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011). Com 

uma referência epistemológica europeia, esse dicionário define que amadores no contexto das 

artes e em específico do cinema e da fotografia são  

“os praticantes fora dos circuitos comerciais [...] o termo amador designa uma 
prática não profissional exercida com convicção por homens e mulheres [grifo 
nosso] apaixonados, para quem a atividade fotográfica é um passatempo e não 
uma profissão remunerada”46 (2011, p. 22). 

Essa definição descrevia com exatidão o meu olhar sobre o cinema praticado por Muniz e em 

conseguinte pelo Sistema. Ao mesmo tempo em que julgava a prática do outro, eu não me abria 

à concepção de múltiplos sentidos para o que seria essa prática de realização cinematográfica. 

Véus por cima de véus, e nesse emaranhado não percebia a minha própria contradição. 

Enquanto a prática amadora de realização cinematográfica para mim era algo ruim, eu 

identificava a minha enquanto resistência. Cinema de guerrilha, eu dizia. Na falta de 

autocrítica, sobrava pretensão e presunção. Na minha percepção, eram dois universos distintos 

sendo que a única intersecção entre eles era delimitada pela palavra cinema. 

 

46 AMADOR, n. m.; amateur, amateur – Em relação ao cinema, à pintura e à escultura consideram-se amadores 
[destaque no original] os praticantes fora dos circuitos comerciais. Existem associações e festivais de cinema 
amador [destaque no original]. Em fotografia, o termo amador designa uma prática não profissional exercida com 
convicção por homens e mulheres apaixonados, para quem a atividade fotográfica é um passatempo e não uma 
profissão remunerada. O fotógrafo amador do século XIX é, no entanto, muito diferente do século XX. Ernest 
Lacan descreve-o em 1853 como pertencendo à elite da sociedade, sendo esclarecido e amante das artes (alguns 
grandes artistas e escritores como Pierre Bonnard e Émile Zola praticarão a fotografia como amadores 
apaixonados), adquirindo as suas óticas nos maiores especialistas, acompanhando o que o progresso do medium 
[grifo original] melhor lhes oferece e tendo conhecimento das técnicas. Sendo também um técnico, capta ele 
mesmo as suas fotografias e efetua o seu processamento. No final do século XIX, tendo-se tornado mais fácil e 
menos onerosa, a prática democratiza-se, passando a coexistir dois tipos de amadores: os que, preocupados em 
promover a arte fotográfica, vão criar e animar os inúmeros clubes de fotografia que então se fundam e os que, 
sendo mais numerosos e beneficiando das facilidades de utilização da recentíssima Kodak, vão registrar os 
pequenos móvitos do quotidiano e os momentos fortes de sua existência, principalmente da sua vida familiar. De 
fato, é em 1888 que George Eastman constrói e comercializa este aparelho fotográfico portátil que utiliza películas 
em rolo e com o qual é possível obter uma centena de fotografias. A companhia Eastman encarrega-se de revelar 
e imprimir as fotografias, libertando assim o utilizador do tratamento da imagem. O desenvolvimento da prática 
amadora, verdadeiro fenômeno de sociedade, é imediato e jamais diminuirá. A partir de finais dos anos 90, a 
fotografia digital vai suplantar pouco a pouco a argêntea, passando a estar presente em praticamente todos os lares. 
Um desenvolvimento recente vem, no entanto, renovar esta prática amadora: atualmente, já não há necessidade de 
um aparelho próprio para tirar uma fotografia, bastando um celular para imortalizar uma cena. Prático, fácil de 
utilizar, sendo um equipamento que todos possuímos, permite fazer fotografia em qualquer lugar, em qualquer 
momento e quaisquer circunstâncias. A divulgação das imagens captadas é ainda mais fácil. Durante os últimos 
acontecimentos excepcionais – o 11 de Setembro, o tsunami, e a passagem do furacão Katrina, na Luisiana -, 
muitas imagens foram feitas assim, constituindo documentos fortes, imediatamente explorados pelos jornais. 
Relativizando a importância e o impacto destas imagens, o diretor da agência Vu, Christian Caujolle, explica, 
“Não é fotografia! São documentos. Depois disso, é sempre preciso ter verdadeiras fotografias!” Deste modo, 
Caujolle dissocia clara e hierarquicamente duas práticas, tendo em consideração, não só o seu assunto, mas também 

a qualidade do seu tratamento (GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011, p. 22–23). 
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Nesse caso, o cinema de guerrilha era categorizado pelas experiências de prática 

cinematográfica com baixo orçamento – ou sem orçamento –, mas com o uso de uma técnica 

cinematográfica prévia nos moldes da academia ou do mercado. À medida que o conceito de 

guerrilha é aplicado à uma organização civil paramilitar com intenção de desestabilizar 

politicamente um grupo que domina o status quo utilizando-se de estratégias políticas e luta 

armada para tal, o cinema de guerrilha também o faz, ao seu modo, para poder circular nos 

meandros dos circuitos cinematográficos hegemônicos. 

Inicialmente pode parecer uma contradição, mas a lógica da subversão é que sustenta o 

uso de uma estética normativa para criar um filme de resistência. Assim, ao mesmo tempo em 

que não há preocupação com os recursos para a realização, a estética ganha protagonismo na 

plasticidade do produto fílmico. Por isso é necessário que os sujeitos realizadores dominem 

prontamente a técnica de realização cinematográfica, incluindo os protocolos da indústria e das 

escolas de cinema, para poder fazer o enfretamento na relação de poder estabelecida. 

Um filme que surgiu nesse contexto é o Nós, João (NÓS, JOÃO, 2010)47. Dirigido por 

mim, o filme contou com a colaboração estratégica de pessoas com alguma experiência em 

cinema para poder ser realizado no menor tempo possível (dois dias). Os gastos puderam ser 

resumidos em transporte, para o deslocamento da equipe, e em alimentação. Tanto a gravação 

audiovisual quanto a montagem do filme foram feitos com equipamentos e objetos 

emprestados. 

A narrativa cinematográfica, cujo roteiro fora escrito em 20 minutos, tinha como 

argumento principal o julgamento da sociedade sobre as pessoas que divergem do que é 

estabelecido enquanto normal. Para isso, em um formato de documentário ficcional, utilizamos 

um protagonista que, trajado com um escafandro, circularia por pontos de grande movimento 

na cidade de Goiânia. Um narrador em voz off detalha aspectos do cotidiano da personagem 

enquanto, em tela, as imagens exibem em close a reação das pessoas por onde passa João, o 

protagonista [Figura 29]. 

 

47 Sinopse do filme: “É sábado. O amanhecer anuncia o início da rotina de milhões de brasileiros. Entre eles, um 
cidadão que tem um nome comum, João. Ele também poderia se chamar José, Maria, Pedro ou Paulo, mas não, 

ele tem algo de diferente, João nasceu com um escafandro no lugar da sua cabeça”. 



 

  

151 

 
Figura 29: O protagonista João caminha entre a multidão em Nós, João 
Fonte: Nós, João (2010) 

Para que pudéssemos registrar imagens de reações naturais das pessoas, nós 

posicionamos as câmeras – de um total de três – fora do campo de visão do público. Assim, 

imaginávamos que conseguiríamos criar uma mise-en-scène que não revelasse o propósito do 

filme. 

O resultado dessa experiência foi filme de curta-metragem de nove minutos exibido em 

redes de televisão estatais regionais e nacionais (TELA DIGITAL, 2011; TV UFG, 2011; UEG, 

2018) e em alguns festivais nacionais de cinema de grande projeção (ICUMAM, 2011) e de 

baixa circulação (INUSITADA PRODUÇÕES, 2011). Todavia, foi pela internet que a equipe 

recebeu algum tipo de devolutiva do público. 

A plataforma de vídeos em streaming do YouTube permite a parametrização dos dados 

de todos os produtos audiovisuais armazenados em seus servidores. Atualmente, o filme Nós, 

João (NÓS, JOÃO, 2010) está com aproximadamente 1.900 visualizações48 e gerou 

comentários variados como o do usuário Eduardo Marques que aborda o papel da arte na 

sociedade: 

 

48 Checagem realizada em 26 de agosto de 2019. 
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Problematizar questões referente a diferença nos espaços de grande acesso, no 
caso a NET é uma iniciativa extraordinária. Levantar reflexões, opiniões que 
não sejam prescritivas, moralistas e normalizadoras do bem viver á regra é 
uma crítica [grifo nosso] emergente nas relações sociais/afetivas 
contemporâneas. A arte proporciona estes caminho(s) (NÓS, JOÃO, 2010) 

Pode-se afirmar, portanto, que essa narrativa cinematográfica atendeu aos objetivos 

estabelecidos pela equipe já que serviu à resistência quando começou a circular pelos espaços 

tradicionais de exibição de filmes. Um filme que conquistou telas Brasil afora. Uma narrativa 

realizada por pessoas com domínio técnico, mas desconhecidas no cenário audiovisual goiano. 

Desconhecido por mim era também o cinema do Sistema e de Muniz. E voltando ao 

convite realizado por Alice Fátima Martins, em algum momento, aquela visão sobre cinema 

amador tornava-se amor. Os princípios que eu estabelecera para classificar a minha própria 

experiência de realização cinematográfica, o cinema de guerrilha, se conectavam com a 

experiência em Fora do Padrão (FORA DO PADRÃO - O FILME, 2012). 

Era um mar de gente, como costumamos a dizer pelo cerrado bruto do Centro-Oeste 

brasileiro. Todas aquelas pessoas reunidas, de forma voluntária, a trabalhar com cinema. A 

paixão saltou aos olhos: espaço cedido, câmera emprestada, arma de brinquedo, cenas de luta e 

muito sangue falso. Tudo isso em torno de uma narrativa que discutia questões de gênero e 

crimes de homofobia. 

Apesar de tímido no início, eu comecei a fazer parte da gangue. Eu percebi que algumas 

funções técnicas basilares estavam previamente definidas, mas que outras funções eram 

ocupadas na medida que fossem requisitadas. As ações em set eram bem diferentes das que eu 

aprendi durante a faculdade. Elas também não correspondiam às minhas experiências no 

mercado de realização cinematográfica. 

“Cadê o roteiro?” – pensei. “Como um filme daquele porte poderia acontecer sem um 

roteiro?” – insisti. De fato, havia um argumento, mas não um roteiro literário no formato 

clássico concebido como padrão pelas escolas de cinema e pelo mercado. O roteiro fora 

substituído por um storyboard49, uma espécie de quadro de “desenhos preparatórios antes da 

rodagem” (GOLIOT-LÉTÉ et al., 2011, p. 354) dos filmes. O storyboard indicava os planos 

fotográficos e as ações dramáticas, mas não os diálogos. 

 

49 O storyboard é elemento fundamental na estrutura e no controle da narrativa cinematográfica realizada pelo 
Sistema. A função dele é facilitar a comunicação entre a equipe bem como possibilitar uma compreensão rápida 

de mudanças que porventura sejam necessárias na realização do filme. 
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Já os diálogos estavam literalmente recortados em tiras de papel. A ordem desses 

elementos era dada na medida em que os atores atendiam às expectativas de Martins Muniz. 

Assim como o storyboard, os diálogos eram apenas indicações de falas, a dar coerência para as 

cenas, que deveriam ser complementadas pelo improviso no decorrer da gravação. Os atores 

tinham autonomia para sugerir ou modificar seus diálogos. 

Eram poucas as funções técnicas ocupadas por pessoas fixas. A direção cinematográfica, 

a direção de fotografia e a direção de arte eram exercidas por Martins Muniz, Sérgio Valério, 

Andrea Miklos e Adriane Camilo, respectivamente. As outras funções eram ocupadas por quem 

estivesse disponível no momento, independente de seu papel prévio no filme. O mesmo poderia 

acontecer com os atores, caso alguém faltasse ou não pudesse participar das gravações.  

A noção de protagonismo ou até mesmo de continuidade era modificada pela 

disponibilidade das pessoas em realizarem o projeto. Nos filmes do Sistema não existem atores 

figurantes e sim atores secundários. Como uma devolutiva pela participação voluntária, Muniz 

explora a imagem e ações de personagens imputando falas ou ações dramáticas com maiores 

destaques. A intenção é valorizar a participação da pessoa ao mesmo tempo em que a fideliza 

no projeto ou segundo Lara Satler “é como se estudar fosse a recompensa por se voluntariar a 

fazer filmes” (SATLER; MARTINS, 2015, p. 9). E mesmo assim, faltas ocorrem. 

Em Fora do Padrão (FORA DO PADRÃO - O FILME, 2012), Martins Muniz teve que 

lidar com a ausência de atores secundários substituindo as ações dos faltosos por quem estivesse 

disponível. A práxis do Sistema em horizontalizar as relações na realização cinematográfica na 

perspectiva do voluntariado “fragiliza o sentido de compromisso, desafiando o grupo a 

reinventar o roteiro e a atuação dos atores constantemente” (SATLER; MARTINS, 2015, p. 9). 

Um projeto que conta com a participação voluntária possui vários problemas de agenda e 

disponibilidade50. 

A equipe técnica não contou com qualquer tipo de ausência. Contudo, algumas funções 

técnicas surgiram em momentos de pertinência no set [Figura 30] do filme. Eu ocupei a função 

de continuísta por causa de um comentário em voz alta realizado durante a gravação de uma 

 

50 O formato de voluntariado da participação das pessoas merece ser discutido em destaque nesse trabalho. Essa 
questão influenciou o método de trabalho de Martins Muniz que, com frequência, tem que lidar com a falta de 

membros para realizar os filmes. 
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cena. Na ocasião, eu indicava uma incoerência na sequência do fluxo narrativo, demonstrando 

que não haveria sentido na narrativa se não houvesse uma determinada cena a ser gravada. 

 
Figura 30: set de filmagens em Fora do Padrão - o Filme 
Foto: Alice Fátima Martins, 2012 

Com ouvidos atentos e olhar perspicaz, Muniz acatou a minha sugestão e refez algumas 

cenas sendo que, até então, eu era um desconhecido para ele. Entretanto, como modo de 

cooptação para a realização cinematográfica, ele me fez dois pedidos: que eu continuasse na 

função de continuísta e que o ajudasse a montar o filme. Sem muita saída, porém feliz em 

participar de um tipo de cinema que existe apesar das dificuldades, eu topei a empreitada. 

Erros de continuidade de cena e outros problemas são comuns nos produtos 

cinematográficos do Sistema. Contudo, não chega a ser um percalço na trilha da realização 

cinematográfica. A ênfase está voltada para a experiência mais do que para o filme. É o que 

Lara Satler e Alice Fátima Martins chamam de “laboratório das experiências vividas” 

(SATLER; MARTINS, 2015, p. 4) ao falar sobre uma realização independente motivada pelas 

“críticas ao modo provinciano de conceber os festivais regionais e ao relacionamento ainda 

hierárquico e desigual que emissoras nacionais estabelecem com atores locais”(SATLER; 

MARTINS, 2014, p. 216). 
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No início da pesquisa doutoral, com olhar ainda apaixonado, o viés de atuação do 

Sistema e da prática cinematográfica de Martins Muniz me levou a classifica-los enquanto um 

Cinema Imperfeito (ESPINOSA, 1969). Esse conceito foi proposto em ensaio de Júlio Garcia 

Espinosa (1969), cineasta cubano, por uma revolução cinematográfica latino-americana.  

Entretanto, é necessário atentar-se para o recorte espaço-temporal do texto. Por ser 

datado, ele representa os discursos contextualizados no período pré-revolução cubana quando 

o Estado cubano só permitia a manifestação cinematográfica realizada pela indústria do cinema 

com finalidade de entretenimento (1969), o cinema perfeito. 

Espinosa criticava o posicionamento desse cinema hegemônico que não conseguia 

elaborar discursos que representassem a grande maioria da sociedade. Considerava, portanto, 

que “um cinema perfeito – técnica e artisticamente realizado – é quase sempre um cinema 

reacionário” (1969). O viés da apropriação deste conceito, no escopo inicial dessa pesquisa, 

perpassou pela intenção de Espinosa em considerar a realização cinematográfica enquanto uma 

arte do povo que não tem nada a ver com o que é chamado de arte de massas. 
A arte popular necessita, e por isso tende a desenvolver o gosto pessoal, 
individual, do povo. A arte de massas ou para as massas, em contrário, 
necessita que o povo não tenha gosto. A arte de massas será na realidade arte, 
quando verdadeiramente for feita pela massa. (1969) 

A questão sugerida por Espinosa contextualizava tanto o sujeito social Muniz - cineasta, 

produtor de arte, emancipador (RANCIERE, 2013) – quanto o resultado das articulações de seu 

conhecimento - desenvolvimento de noção estética, de gosto, de coletividades e de 

individualidades por meio do processo de realização cinematográfica. 

O olhar que eu considerava ser crítico, projetava o cinema imperfeito do Sistema para 

uma esfera de idealização. Era tudo ainda muito perfeito, apesar do discurso de imperfeito. As 

experiências sistematizadas para a realização de um trabalho de pesquisa colocavam em 

projeção o que eu queria ver em detrimento do que eu via. 

Um dos acontecimentos que criaram condições para estabelecer novos parâmetros de 

criticidade em relação ao trabalho foi a experiência de campo na realização do filme Agonia 

(AGONIA, 2019). Fora a primeira vez em que uma personagem feminina seria a protagonista 

em uma narrativa criada por Muniz e realizada pelo Sistema. Assim, um ponto de cisão fora 

criado no que definiria a minha abordagem sobre as narrativas cinematográficas e a práxis do 

Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 
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A sinopse do filme antecede ao espectador o posicionamento de uma mulher que não 

cede às crenças alheias. Inflexível, as suas escolhas a farão enveredar por “caminhos 

desconhecidos e provações inesperadas” (AGONIA, 2019). A narrativa ainda envolve 

elementos religiosos dogmáticos dando a dimensão dos acontecimentos em torno das ações de 

Maria como pode ser percebido na sinopse do filme: 

Maria não se submete aos mistérios divinais. Sua fé advém de sua própria 
imagem. Autoconfiante, Maria caçoa dos tementes a Deus, quando transita 
por territórios e experiências alheias. Ao questionar a devoção dos outros, ela 
envereda por caminhos desconhecidos e provações inesperadas (AGONIA, 
2019). 

Se em alguns aspectos a prática do grupo é decolonial, a narrativa pode agregar outra 

perspectiva. É recorrente nos filmes do Sistema a figura da mulher, branca, frágil que necessita 

do homem-herói para resgatá-la de uma situação de fragilidade. Para Ella Shohat e R. Stam 

(2006) essa é uma visão comum no pensamento colonial já que “nas hierarquias sexuais 

cromáticas das narrativas coloniais, homens e mulheres brancas ocupam o centro da narrativa, 

sendo que a mulher branca representa o objeto desejado tanto pelos protagonistas quanto pelos 

antagonistas masculinos” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 236). 

Essa mulher geralmente toma posse do papel tradicional da donzela em perigo, algo 

recorrente nos mitos europeus e nas histórias de conto-de-fadas. Entretanto, em Agonia 

(AGONIA, 2019) não há a figura do homem-herói, responsabilizando apenas Maria, a mulher, 

pelas ações de seus atos. Tanto a narrativa quanto mise-en-scène revelam as hierarquias nas 

relações de poder.  

Na perspectiva técnica, para demostrar a fragilidade da protagonista, os planos 

fotográficos envolvendo Maria são prioritariamente do tipo mergulho. A câmera é posicionada 

em ângulo fechado – aproximadamente 30º/45º – acima do referencial a ser filmado e estabelece 

entre o objeto e o público espectador uma relação de inferioridade/fragilidade. 
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Figura 31: cena do filme Agonia em que Maria, a protagonista, é assombrada por demônios 
Foto: Renato Cirino, 2019 

 

 
Figura 32: o resultado do plano mergulho com a intenção de criar uma situação de fragilidade para Maria 
Fonte: Agonia, 2019 
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Ainda nessa perspectiva de mergulho não estão somente as mulheres retratadas pelo 

plano imagético, em tela, mas também aquelas que estão presentes no fazer, em funções 

técnicas. Direção de arte, produção, apoio e fotografia still são as funções, para além das 

atividades cênicas, que as mulheres ocupam em atividades do Sistema. Até então, não havia 

percebido que as funções de direção cinematográfica e direção de fotografia não foram 

exercidas por mulheres. 

Todavia, esse não é um fenômeno exclusivo do Sistema CooperAÇÃO Amigos do 

Cinema, mas sim de um pensamento hegemônico que formaliza essas relações hierárquicas de 

gênero em várias camadas e espectros da sociedade como abordado na introdução desse 

trabalho. Na atuação técnica relativa aos processos de realização cinematográfica, Alice Fátima 

Martins atentamente observa que  

Não há mulheres no papel de direção. Embora presentes, com participação 
efetiva, elas cumprem o papel de apoiadoras, mocinhas, musas em projetos 
desenvolvidos e em filmes concebidos, dirigidos e realizados por homens: 
[ainda que] catadores da sucata que, nos processos de transformar, também 
reproduzem relações sígnicas e de poder, vigentes tanto em seus próprios 
contextos quanto nos contextos do outro, dos outros. (MARTINS, 2013, p. 
137, complemento meu) 

Contudo, essa abordagem relacionada ao gênero não é uma preocupação e tampouco 

uma problematização para o Sistema enquanto um grupo. Imersos na tentativa de possibilitar a 

realização de filmes, mesmo com estruturas precárias e recursos humanos escassos, hoje não 

cabe no sítio de experiências do grupo cinematográfico refletir sobre esses papeis. Urge a 

necessidade em separar as visões externas às práticas do grupo com a prática propriamente dita. 

Conceitos como cultura visual, visualidades, hegemonia e resistência servem a quem? 

Quando eles deixam de ser palavras e passam a ser outra coisa? As possíveis respostas transitam 

em espaços que, normalmente, se colocam na posição do espectador na relação de mergulho. 

Veem por cima e sabem – ou querem saber – de tudo. Só são questões para quem quer 

problemas. 

Esse é, talvez, o maior desafio enquanto pesquisador. Habitar, enquanto ser ubíquo, os 

papeis de cineasta, membro do Sistema, e o de pesquisador, membro da Academia. Um com 

olhar constante apaixonado, que acredita-fazendo, e o outro com olhar sobre o olhar, que duvida 

do que faz. Uma cena [Figura 33] de O Legado do Artífice (O LEGADO DO ARTÍFICE, 2020) 

define, de forma humorada, esses múltiplos sujeitos em mim: 
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– Posso te fazer uma pergunta? - Diz a candidata 3. 

– Pode! – Responde brevemente o Mestre. 

– Considerando o seu cinema uma manifestação da pós-modernidade e 
considerando sua espectatorialidade na pós-história, como é que fica o papel 
dos realizadores do cinema de borda pós-estruturalista, considerando que eles 
são as vozes legítimas do Terceiro Mundo? – Indaga a candidata 

– Pergunta difícil. Pergunta errada! (O LEGADO DO ARTÍFICE, 2020) 

 
Figura 33: o mestre artífice aplica a sua magia na Candidata 3 
Fonte: O Legado do Artífice, 2020 

Para herdar o poder e magia do fazer cinematográfico do Mestre Artífice, bastava que a 

Candidata 3, representada pela poetisa Alda Alexandre, fizesse a pergunta correta. Ao Mestre 

não importava a resolução, pois, para ele, “a sabedoria não está na resposta e sim na pergunta” 

(O LEGADO DO ARTÍFICE, 2020). 

No começo dessa pesquisa doutoral, eu parti de um pressuposto demasiadamente 

prolixo e cheio de armadilhas. Assim como a Candidata 3, eu elaborei perguntas difíceis ao 

ponto de parecerem confusas até pra mim. O que aprendi com o tempo, durante a pesquisa de 

campo, é que respostas complexas também são servidas por perguntas simples. 

Contudo, não há pergunta que permita reflexões sem que reconheçamos o chão em que 

pisamos. Para perguntar, precisamos buscar a fonte onde nossas raízes se embebedam. Para 

mim, foi Martins Muniz e Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 
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Muniz do Sistema 

 
Figura 34: Martins Muniz estuda o set de filmagem de A Última Bandeira  
Fonte: Renato Cirino, 2016 

“Essa é a história do vovô! Quem souber que conte outra. Corta!” 

A Última Bandeira (A ÚLTIMA BANDEIRA, 2016) 

O diretor [Figura 34], mesmo com dificuldades para se locomover e falar, orienta o 

cinegrafista para a composição da cena. Sua mão, cujo membro faltam-lhe dois dedos, aponta 

para os atores demarcando a posição de cada um. Em seguida, o plano médio capturado pela 

câmera revela dois personagens, o avô e a neta, conversando sobre as investidas dos 

Bandeirantes no Estado de Goiás. 

Uma breve pausa dramática e um pequeno corte é feito na cena. A personagem se vira 

para a câmera com a intenção de falar ao espectador: “essa é a história do vovô, quem souber 

que conte outra, corta!” (A ÚLTIMA BANDEIRA, 2016). A cena passa a acontecer em slow 

motion51, a trilha sonora aumenta exponencialmente e a imagem se desfaz na tela em preto 

 

51 O termo slow motion em uma tradução livre do inglês significa “movimento lento” e consiste em uma técnica 

de edição de vídeo que reduz a velocidade da imagem a representar uma modificação no tempo da cena. 
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quando sobem os créditos indicando o final do filme A Última Bandeira (A ÚLTIMA 

BANDEIRA, 2016). 

Este é o contexto em que nascem os filmes do cineasta goiano Martins Muniz52, o de 

criar e contar suas próprias histórias. Em 1958, aos dez anos de idade, após uma sessão do filme 

estadunidense Da Terra Nascem os Homens (DA TERRA NASCEM OS HOMENS, 1958) em 

um cinema de Goiânia, decidiu que viveria para e pelo cinema. Nos dois anos seguintes 

procurou conciliar sua fixação pelas imagens em movimento e a escola formal que lhe ocupava 

o tempo. 

A intenção em continuar a estudar e se dedicar ao cinema resultou, como nos filmes, em 

um conflito. Elemento fundamental na estrutura das narrativas clássicas, segundo McKee 

(2006) e a indústria de entretenimento norte-americana, é este o momento que impele o herói a 

fazer escolhas, pois somente assim é possível continuar a jornada. Na bifurcação do caminho 

de Muniz, a sua escolha resultou no abandono da instituição de ensino enquanto cursava o 

quarto ano primário. Optou por tecer imagens ainda que menino: 

Eu, desde o início, desde criança, tinha vontade de fazer cinema, mas não tinha 
como, de família pobre não tinha condições nenhuma de fazer filme, era 
inviável. Única [opção] que tinha na minha época era a película. Aí eu fiquei 
sonhando com essa história toda a vida. Aí achei que deveria ser operador de 
cinema para projetar filme, para poder ficar mais perto da película, para poder 
manusear a película, né? Aí fui ser operador de cinema. Entrei no Cine 
Campinas, na época áurea do cinema. Cine Capri foi eu que inaugurei 
operando filmes de 70 milímetros, Cine Ouro fui eu que inaugurei também 
projetando filmes e ninguém sabe disso, e aí fui aprendendo. Aí cansei de... 
[operar]. Aí estudei fotografia, estudei pintura, estudei desenho, fui estudando 
tudo o que no cinema precisava, eu ia aprendendo, lutando para aperfeiçoar, 
aprender mais. Teve uma época em que eu fazia os cartazes do cinema, pintava 
as telonas grandes do cinema, você não lembra disso, você é menina, não tinha 
o plotter, era feito à mão, para a frente do cinema (SATLER, 2019a, p. 183) 

O anseio em realizar cinema expôs a primeira dificuldade do futuro cineasta: antes de 

fazer deve-se saber. De origem simples e sem muitas posses, o trabalho era uma obrigação pela 

necessidade de se sustentar financeiramente. A estratégia traçada por ele era a de adquirir 

habilidades que lhe rendessem algum dinheiro e que propiciasse alcançar seu objetivo. Decidiu-

se então pelas profissões que se relacionavam de certa maneira com alguma etapa na produção 

de imagens.  

 

52 O programa Enredo Cultural (ARTEFILIA: NOVOS FAZEDORES DE CINEMA, 2019) da TV UFG fez um 

breve especial sobre Muniz. 
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Ao passo que Muniz envelhece, sua memória53 não lhe permite um relato fidedigno da 

sequência dos ofícios que adquiriu ao longo de sua vida e tampouco o tempo em que 

permaneceu neles. Entretanto, pela característica de cada um, é possível traçar uma linha 

sequencial das atividades conforme se envolvia diretamente e indiretamente com cinema. 

Lembra ele, mesmo que remotamente, a importância de observar as imagens antes de produzi-

las. Seu primeiro emprego, operador de cinema (projecionista). 

Durante este período, meados da década de 70, lamentou a ausência de um espaço 

formal para o ensino da sétima arte que poderia ter encurtado a sua trajetória de aprendizado: 

Não era possível estudar cinema em uma escola, pois não havia escola de 
cinema em Goiás. O jeito era se aproximar de pessoas que trabalhavam com 
isso. Ficar no pé delas e aprender o máximo de coisas que elas poderiam 
ensinar. Eu enchi o saco de muita gente. (MUNIZ, 2016) 

Eu, desde o início, desde criança, tinha vontade de fazer cinema, mas não tinha 
como, de família pobre não tinha condições nenhuma de fazer filme, era 
inviável. A única [opção] que tinha na minha época era a película. Aí eu fiquei 
sonhando com essa história toda a vida. Aí achei que deveria ser operador de 
cinema para projetar filme, para poder ficar mais perto da película, para poder 
manusear a película, né? (SATLER; MARTINS, 2014, p. 214) 

As primeiras oportunidades de trabalho consistiam em substituir os projecionistas que 

estavam de folga. Muniz passou pelos principais cinemas de Goiânia como Cine Campinas, 

Cine Ouro, Cine Capri e Cine Goiânia. À medida que mostrava interesse em permanecer na 

função, passou a trabalhar efetivamente nestes locais. Desta forma foi capaz de aprender um 

dos processos básicos da realização cinematográfica, a montagem.  

A tecnologia de projeção cinematográfica, na década em que exerceu suas atividades de 

operador de cinema, exigia certa habilidade manual para montar os filmes. A película chegava 

à sala de projeção separada em várias caixas. Quanto maior a duração do filme, maior era a 

quantidade de caixas que indicavam a metragem da fita fílmica. 

Os artifícios utilizados por ele para remendar a película fotográfica remontam às 

técnicas utilizadas por George Méliès no clássico cinematográfico Viagem à Lua (VIAGEM À 

LUA, 1902). A sequência do filme e consequentemente a construção de seu sentido, depende 

de como “colar” as imagens. Sobre o processo ele relembra que, 

 

53 Não há documentos trabalhistas que comprovem seus vínculos empregatícios além de alguns produtos oriundos 
de suas atividades. Álbuns fotográficos, arquivos de filmes antigos e peças cenográficas estão entre os itens 

guardados em uma espécie de arquivo que mantém em sua casa. 
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[...] o filme chegava em várias caixas, enrolado em papel e até jornal. Nós 
tínhamos a indicação da sequência, mas poderíamos montar o filme do jeito 
que queríamos. Na época, a cola para isso (emendar uma tira fílmica a outra) 
era muito cara, então preparávamos nossa cola à base de acetona. No fim dava 
certo. (MUNIZ, 2016) 

Após sentir-se seguro nas atividades de projecionista, resolveu se aprofundar na relação 

de captura de imagens por meio da fotografia. Se aproximou então dos fotógrafos ambulantes, 

os lambe-lambe, espalhados pelo centro de Goiânia. Com eles pôde tomar ciência dos 

conhecimentos básicos das técnicas fotográficas. Além da noção de plano fotográfico, 

enquadramento, incidência de luz, tornou-se íntimo dos processos químicos de revelação e 

ampliação do material fotográfico. 

Está vendo esta foto na parede? – Aponta para uma imagem de sua esposa, 
Vagna Muniz – Eu mesmo que tirei. Usei a mesma máquina que o pessoal do 
lambe-lambe usava para trabalhar. Era uma máquina antiga, mas funcionava 
muito bem. E não foi só isso. Eu também revelei e ampliei a foto. Pode parecer 
difícil, mas é só preparar uma mistura de metol e sulfito de sódio para revelar 
a imagem no filme fotográfico e depois ampliar. (MUNIZ, 2016)  

A partir do universo das imagens fixas, ele adentrou no espaço das imagens em 

movimento. Passou a trabalhar como cinegrafista e logo em seguida como desenhista para 

estúdios de animação em agências de publicidades da cidade. Em situação financeira mais 

confortável, dedicou-se às atividades de iluminador, cenógrafo, escritor e, em alguns 

momentos, à interpretação cênica. 

Os conhecimentos foram finalmente articulados em uma estrutura que lhe permitiria 

exercer a realização cinematográfica: escrita – roteiro, planejamento de arte, direção de atores, 

fotografia – cinegrafia, edição – montagem e projeção. Surgem então as primeiras investidas 

cinematográficas de Martins Muniz e com elas o Sistema Cooperação Amigos do Cinema. As 

pesquisadoras Lara Satler e Alice Fátima Martins (SATLER; MARTINS, 2014) registraram em 

entrevista a memória de Muniz sobre esse momento: 
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Aí chegou um ponto recentemente, há 10 ou 12 anos atrás (sic.) [atualmente 
15 ou 17 anos], eu soube que tinham muitas pessoas que tinham esse mesmo 
sonho do cinema e não tinha como fazer aí falou: “por que você̂ não faz um 
filme para nós atuar?” (sic.), aí eu falei, “vamos fazer o seguinte, eu entro 
com a câmera e o material e vocês entram com a mão de obra de vocês”, aí 
fizemo uma união e criamos um sistema de cooperativa, CooperAÇÃO. Aí o 
ator atuava, a atriz atuava, a figurinista fazia o figurino e todo mundo uniu e 
fez o primeiro filme que foi “A lenda do milho”, aí deu certo, aí fizemos “O 
Matuto” e foi fazendo filmes aí e o grupo cresceu. Hoje quando eu vou falar 
vou fazer um filme eu tenho que selecionar os caras e faço até inimizade 
porque todo mundo quer ir, mas não tem espaço para todo mundo e eles vai 
(sic.) pela farra, aí todo mundo trabalha no sentido de fazer uma produção 
independente. Aí nós pega (sic.) esse filme feito, cada um fica com uma cópia 
e mostra em tudo quanto é espaço, mostra para um e para outro e faz as sessões 
particulares e vamo (sic.) distribuindo. Esse é o sonho do cinema nosso, do 
Sistema CooperAÇÃO. E pretendemos fazer muito mais. (2014, p. 215) 

Os atores gargalham ao término de uma piada na intenção de relaxar e descontrair o set 

de filmagens. Ao passo que transitam os curiosos com olhar atento àquela aglomeração de 

pessoas, uma figura se destaca ao estar circundada por uma ciranda de gente. As mãos trêmulas 

dele rasgam os papéis em uma operação milimétrica. O roteiro, agora em pedaços, é 

reestruturado a dar sentido à narrativa. Os fragmentos são entregues aos atores: vamos filmar, 

cambada! – Diz enfático o cineasta Martins Muniz. 

Aos setenta anos Martins Muniz opera no set de realização cinematográfica como um 

maestro que rege uma orquestra. O comportamento observado acontece no âmbito da realização 

do filme A Última Bandeira produzido em 2016 pelo Sistema e dirigido por Martins Muniz. 

Muniz representa a manifestação de um cinema que conta histórias do povo para o povo. 

Nesse sentido, o produto fílmico, peça fundamental de uma produção cinematográfica 

hegemônica, é relegado aos planos de baixa prioridade. Não há interesse em se pautar por 

alguma referência estética normativa, por mais que existam algumas características das 

produções hollywoodianas em seus filmes. Assim, o motivo pelo qual suas produções e 

realizações acontecem é pela possibilidade de atualizar histórias possíveis. O comportamento 

de resistência se deve também 

[...] a motivação para o Sistema CooperAÇÃO – Amigos do Cinema se 
constituir como agrupamento emerge da combinação de um grande sonho do 
seu articulador, o Martins Muniz, e de amigos e atores de teatro e cinema em 
Goiás em reação aos preconceitos que são de ordem linguística, mas também 
estética, social, econômica e até de sotaque em relação às realizações fílmicas 
do interior do Brasil. (SATLER; MARTINS, 2014, p. 215–216) 

O filme A Última Bandeira (A ÚLTIMA BANDEIRA, 2016) nasce no contexto de 

coletivização e colaboração em parcas condições de realização cinematográfica. As funções de 
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direção, roteirista e produtor executivo foram assumidas por Muniz. O restante da equipe se 

voluntariou para ocupar as posições técnicas e cênicas do filme.  

Fábio Rocha, o diretor de fotografia, era o proprietário da câmera filmadora, e 

consequentemente, ocupou também o cargo de cinegrafista. A esposa de Muniz, Vagna Muniz, 

foi a figurinista e diretora de arte. Entre os atores estão aqueles com formação de base formal 

junto com pessoas da comunidade que atuariam pela primeira vez. O papel que nos coube, à 

Alice Fátima Martins e a mim, foi o de fotografia still para registrar em imagens fotográficas a 

realização cinematográfica. Cada um contribuindo com equipamentos próprios. 

O processo de realização do filme culminou na criação de um espaço de aprendizagem 

coletiva já que vários sujeitos assumiram papéis para os quais não teriam qualquer tipo de 

orientação ou formação. Ao passo que as cenas foram gravadas, Muniz ensinava 

comportamentos e ações cênicas para os atores iniciantes. 

O mesmo comportamento é relacionado à produção e ao diretor de fotografia, quando 

ele é orientado a construir planos e realizar movimentos de câmera. Esse momento da realização 

cinematográfica é, na perspectiva de Muniz, o que possibilita que histórias do cotidiano possam 

de alguma forma se atualizar. Muniz utiliza o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema (2011) 

enquanto um “laboratório” (SATLER; MARTINS, 2015) de práticas cinematográficas e 

principalmente de escola para as atrizes e atores iniciantes. 

A concepção básica que constitui esse grupo de realização cinematográfica é que o 

“aprender a fazer cinema acontece fazendo cinema” (MUNIZ, 2016). Para Muniz, a 

sobrevivência das narrativas cotidianas transformadas em narrativas cinematográficas, depende 

da capacidade dos sujeitos em contar suas histórias. Em um esquema de rodízio, os integrantes 

da equipe de realização do filme A Última Bandeira experimentaram mais do que uma função 

no ato de fazer cinema. 
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Nas filmagens de A Última Bandeira, a cineasta Rochane Torres fora 
convidada por Muniz para ajudar na produção. Como algumas mulheres que 
atuariam como figurantes não puderam ir às gravações, ela vestiu o figurino e 
atuou em conjunto com o protagonista, Tigre Chapéu de Anta – interpretado 
por Alexandre Marques. Esse fato gerou uma situação comum nas narrativas 
do Sistema que não contam com uma estrutura profissional de realização 
cinematográfica. Enquanto fotógrafo still, eu pude perceber que a personagem 
de Rochane estava com as unhas pintadas de azul [Figura 35], o que 
prejudicaria a diegese, a dimensão ficcional da narrativa, já que o período 
retratado nos filmes é referente ao final do século XVII e início do século 
XVIII. Apesar de registros históricos apontarem que os primeiros atos de 
pintar unhas é anterior ao período retratado no filme, a personagem em 
questão não teria condições de arcar com as pinturas já que eram consideradas 
caras ou de camadas sociais mais elevadas, como a “realeza chinesa” 
(OLIVEIRA, 2014, p. 13) por exemplo. Após minha intervenção a cena foi 
regravada com a personagem de Rochane escondendo as pontas dos dedos. 
(CIRINO, 2019b) 

 

 
Figura 35: O detalhe que prejudica a diegese do filme A Última Bandeira, as unhas pintadas de azul 
Foto: Renato Cirino, 2016 

Essa é a estratégia adotada por Muniz para tornar operante a máquina de realização 

cinematográfica. A iniciativa permite com que todos os membros da equipe possam realizar 

tarefas ou atividades de pessoas que, porventura tenham faltado, suprindo eventuais 

necessidades no set de filmagens. Um dos atores interpretou vários personagens, pois pessoas 

que haviam se comprometido a participar não estiveram presentes no momento da filmagem. 

O diretor em conjunto com a equipe utilizou artifícios para “mascarar” a ausência desse ator e 
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tornar as imagens verossímeis. Para Muniz, o importante era terminar o filme. Em entrevista 

para a pesquisadora Lara Satler (2015, p. 4), o ator Eurípedes de Oliveira Santos, um dos atores 

mais consistentes nas atividades do Sistema, relata a visão dele sobre a atuação em vários fronts 

no set de filmagens com o grupo: 

No Sistema CooperAÇÃO não tem cachê. O Sistema CooperAÇÃO é como 
se fosse uma escola, né? Uma escola. Você̂ vai lá́ pro set de filmagem, você̂ 
vai carregar o filme, vai carregar a iluminação, vai por um rebatedor, vai fazer 
isso, quer dizer, o ator não tá só́ pra atuar, ele tem que fazer outras coisas. Eu 
acho que o verdadeiro ator se forma aí. Aquele ator que fica “eu sou só́ ator, 
meu negócio é interpretar”, não! Eu acho que o ator tem que fazer de tudo. 
[...] o ator tem que montar cenário, desmontar cenário, o ator tem que 
participar do processo da montagem, não é só́ chegar lá na hora – aí é fácil – 
não é só́ chegar lá́ na hora, chegar uma hora antes, vai para o camarim, 
concentra – aí é fácil. Tudo bem que seria interessante o ator fazer só́ isso, o 
ator ganhar pra fazer só́ isso e ganhar bem, mas infelizmente o nosso Estado 
ainda não oferece essa condição para o ator. (SATLER; MARTINS, 2015, p. 
4) 

Assim, a premissa de atuação do grupo dirigido por Muniz é que toda história pode e 

deve ser contada, independente do resultado estético ou da “qualidade” da imagem. Contudo, 

Lara Satler e Alice Fátima Martins (2015) fazem uma observação sobre a maneira de ver um 

filme produzido nessas condições: 

Desse modo, é preciso assistir aos filmes deste coletivo considerando esse 
reinventar contínuo do roteiro, pois durante o processo de filmagem ele sofre 
uma série de adaptações e camadas narrativas se sobrepõem ao planejado 
constantemente em função das lacunas de atores no filme. Se um ator precisa 
ser realocado, a narrativa sofrerá adaptações e até mudanças bruscas de 
sentido e roteiro, pois o compromisso de finalizar o filme que o grupo inteiro 
está envolvido é maior do que os acertos de continuísmo. (2015, p. 9) 

Por se tratar de um filme de época54, certas condições são necessárias com a finalidade 

de garantir o mínimo de veracidade na representação cênica e cenográfica. A forma e a condição 

de resolver essa questão imagética é que revela o lugar de realização do filme de Muniz 

enquanto produto de um “cinema artesanal” (MARTINS, 2019, p. 120; MUNIZ, 2017). 

Portanto, este conceito é voltado para o modus operandi e não necessariamente opera em 

detrimento de uma baixa qualidade imagética determinada pelas condições técnicas. 

Sobre o Martins Muniz  

 

54 O A Última Bandeira (2016) retrata a investida de Bandeirantes na exploração do território goiano no início do 
século XVIII (PACIEVITCH, 2011) e os desdobramentos de explorar terras ocupadas por indígenas no Estado de 

Goiás. 
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É um artífice. As histórias que conta, e o modo como as conta, têm feições 
singulares, despidas de pretensões teóricas e discursos conceituais, seja no 
tocante aos sentidos articulados nas próprias narrativas, seja nos seus 
elementos constituidores, desde as gestualidades, as cores, as sonoridades, às 
figuras de linguagem que use, e os modos como opera suas ferramentas de 
trabalho. Por uma escolha pessoal, declarada, preserva seus trabalhos de 
formatos que ou tenham alguma intenção mais intelectualizada. Por outro 
lado, não prescinde do humor, tampouco de alguma ironia dentre os 
ingredientes com que opera suas alquimias. (MARTINS, 2019, p. 125) 

Sendo assim, abordar o status da qualidade da imagem é necessário já que o avanço das 

TICs (MARTINS, 2009, p. 124) possibilitou a criação de narrativas imagéticas com alta 

qualidade técnica (MARTINS, 2013). Uma imensa quantidade de pixels pode ser obtida com 

aparatos minúsculos e, sobretudo, acessíveis economicamente.  

Os efeitos dessa evolução tecnológica foi observada e seus desdobramentos previstos 

por Theodor W. Adorno (2008). A indústria cultural (ADORNO, 2008), permeada pelas regras 

do mercado, opera para que sejamos todos produtores de imagem em potencial e que assim 

possamos também consumir tais imagens. Basta um dispositivo com câmera para navegar e 

inundar o universo das imagens técnicas (FLUSSER, 2008). 

É justamente o acesso aos equipamentos de cinegrafia e edição que dão condições para 

a sobrevivência do Sistema e de praticamente qualquer grupo que opere no objetivo de realizar 

cinema. O Sistema iniciou suas atividades no ano de 1999 (SATLER, 2016, p. 180) com o 

objetivo de inscrever um filme, o Lenda do Milho, no I Festival Internacional de Cinema e 

Vídeo Ambiental – FICA (GOIÁS, 1999). Nesse período, o aparato utilizado para a produção 

do filme já consistia em um equipamento de gravação em fitas magnéticas. 

Os filmes eram realizados em câmeras com suporte para fitas magnéticas do tipo S-VHS, 

VHS, Betacam, Mini-DV e por último, sistema ainda utilizado pelo grupo, a tecnologia digital. 

Sem acesso a equipamentos e material de consumo barato, Muniz afirma não ser possível fazer 

cinema, pois as produções são onerosas. Inicialmente, na década de 70, o cineasta goiano rejeita 

as “tecnologias” com receio de que a qualidade das imagens pudesse ser inferior, entretanto, 

hoje ele se arrepende de não ter adotado a tecnologia à época afirmando que perdeu um tempo 

precioso para realizar filmes. 

Muniz relembra como era trabalhar com o equipamento em película fílmica, a forma 

tradicional de fazer cinema, antes do acesso a dispositivos domésticos e mídias de baixo custo: 
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[...] a câmera era muito grande e necessitava de no mínimo duas pessoas para 
trabalhar com ela. O sistema da câmera 35mm [ou qualquer câmera que opere 
com fita fílmica] consistia em um processo mecânico que fazia 24 fotos por 
segundo gravados no negativo. Como ela [a câmera] fazia muito ruído era 
necessário utilizar uma caixa para suprimir o som do obturador. Não tinha 
margem para erro. Com o digital é muito mais fácil. Se você errar pode voltar 
na fita e gravar de novo. Sem falar que você faz tudo direto na câmera, som e 
tudo. Por isso que a tecnologia é boa [...] hoje com o celular todo mundo filma 
e eu acho muito bonito isso, o meu neto com três anos de idade consegue 
filmar. (MUNIZ, 2017, complementos meus)  

A possibilidade em poder errar sem que isso signifique custos materiais e/ou 

econômicos para o grupo cria uma mudança na visão e no comportamento diante da realização 

cinematográfica. O enfoque deixa de ser orientado à capacidade de realização técnica, tanto em 

recursos humanos quanto acesso aos equipamentos necessários para a realização 

cinematográfica. 

O que surpreende o público, portanto, não é tanto a captação de imagens perfeitas

(ESPINOSA, 1969), pois os dispositivos mais simples estão habilitados a capturá-las nas mais 

altas definições de qualidade estabelecidas pelo mercado cinematográfico, mas a capacidade e 

na maneira de se narrar as histórias projetadas em telas cinematográficas. 

Em contraposição aos filmes produzidos nos circuitos hegemônicos de produção e 

realização cinematográfica, a saber, Hollywood e o cinema europeu, o filme A Última Bandeira 

(A ÚLTIMA BANDEIRA, 2016) é realizado, segundo Martins Muniz, na premissa do Cinema 

Artesanal. O filme é pautado por narrativas cotidianas acessíveis ao povo e possibilitadas pelo 

próprio povo sem compromisso com o mercado ou os espaços intelectualizados (MUNIZ, 

2017). Assim, o conceito de Cinema Artesanal neste caso, pode ser verificado na atuação da 

comunidade em contar a sua história, ou ao menos, expor a maneira que “enxerga” a história. 

Outro elemento que compõe esse conceito é a condição e a forma na qual o filme foi 

realizado. Esse tipo de realização consiste na solução inteligente de problemas durante o 

processo de construção fílmica considerando os recursos disponíveis. Normalmente, em 

produções de cinema de guerrilha, o orçamento é escasso ou nulo. Os equipamentos são da 

própria equipe e consistem basicamente em dispositivos de captura de imagens (uma câmera). 

O papel da equipe é fundamental na realização das atividades do Sistema já que não é 

disposto de muito tempo para produzir o filme. Dessa forma, podemos conceber que a 

colaboração é uma característica marcante nas produções do grupo goiano. 
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Sem grande aporte financeiro ou estrutura, o processo de participação colaborativa 

demarca as funções das pessoas e a maneira como elas interagem em todas as etapas de 

realização das narrativas cinematográficas. Todo mundo deve aprender fazendo. A 

pesquisadora Thaís Torácio afirma que 

[...] trabalhos colaborativos pressupõem funções definidas (diretor, ator, 
dramaturgo etc.), então durante o processo de criação os atores trazem cenas, 
textos, anseios pessoais e estes materiais vão sendo lapidados textualmente 
pelo dramaturgo e cenicamente pelo diretor. Se pensarmos em termos de 
cinema, seria algo como o que acontece no momento da montagem, quando 
diretor e montador lapidam o material que foi trazido pelos atores e/ou 
filmado, ou quando o material proveniente de improvisações é reescrito e 
organizado por um roteirista e depois filmado já́ com um roteiro elaborado.  

Tanto no teatro como no cinema colaborativo, o material é construído pelos 
atores juntamente com o diretor e vice-versa, havendo discussões sobre a 
estética e a temática, entre outros. (TORÁCIO, 2014, p. 01) 

É possível evidenciar, portanto, a diferença entre os conceitos colaboração e coletivo 

ao analisarmos a forma como o grupo opera. Quando se inicia o processo de realização 

cinematográfica, em um primeiro momento a se pensar a etapa de produção em si, as atividades 

são majoritariamente colaborativas, com os papeis bem definidos de atuação para cada membro. 

Há quem dirija, filme, produza, atue etc. 

Na etapa de pós-produção, constituída principalmente pela montagem, o processo é 

dividido entre colaboração e coletividade, pois são negociadas as condições que interferem nas 

características estéticas e da narrativa do filme em que muitas vezes o papel definido na 

primeira etapa deixa de existir e todo mundo passa a “montar” o produto fílmico. 

Essa relação pode se tornar conflitante, pois devo considerar que as discussões coletivas 

ocupam um tempo e uma disponibilidade escassa dos membros para um cinema baseado nos 

moldes de uma realização cinematográfica do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. E 

essa forma de fazer implica em resultados estilísticos que destacam o grupo, pois além de 

“produzir filmes em Goiás, no interior do Brasil, em condições adversas e à margem dos grupos 

locais, [a questão] é produzi-lo em um coletivo que coopera entre si” (SATLER; MARTINS, 

2014, p. 219–220). 

Assim, uma característica constante em obras propiciadas pelo Sistema é a 

potencialização do tempo de realização dos filmes. Geralmente os filmes são feitos com menos 

de uma semana, e normalmente produzidos (filmados) nos finais de semana devido a 

disponibilidade das e dos voluntários. O filme A Última Bandeira (A ÚLTIMA BANDEIRA, 
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2016) de Muniz foi realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2016 com uma equipe técnica 

composta por quatro pessoas e aproximadamente 11 atores. 

A locação, o ambiente onde serão filmadas as cenas, deve atender alguns requisitos. 

Preferencialmente é um espaço público que não requeira qualquer tipo de investida financeira 

ou espaços cedidos sem custo. Espaços externos, com incidência de luz natural são 

eventualmente mais escolhidos por permitir filmagens sem equipamentos de iluminação. As 

filmagens de A Última Bandeira foram iniciadas às 09h e foram finalizadas às 17h nos dois 

dias para aproveitar a luz natural. 

Após a conclusão do processo de realização cinematográfica, os produtos fílmicos do 

Sistema passam pelas etapas de distribuição, circulação e acesso. Como essas narrativas 

ocorrem fora dos espaços hegemônicos relacionados ao cinema, elas só sobrevivem quando 

disponibilizadas em canais de livre acesso ao público. 

Os espaços mais comuns são as exibições privadas, muito raramente os festivais de 

cinema independentes55 como o Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental 

(FRONTEIRA FESTIVAL, 2015) e de uma forma geral, a internet. O festival citado 

anteriormente dedicou uma programação integral para os filmes de Martins Muniz realizados 

até à época. 

O Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema encontrou na plataforma de 

compartilhamento audiovisual YouTube (SISTEMA COOPERAÇÃO AMIGOS DO 

CINEMA, 2011) a oportunidade para manter seus filmes disponíveis e acessíveis. Ao todo estão 

disponibilizados 20 filmes totalizando mais de 86.522 mil visualizações ao longo de oito anos 

de existência do acervo na plataforma56. Tão importante quanto a disponibilidade dos filmes 

está a preservação da memória do grupo que não possui autonomia limitada para produzir os 

filmes em mídia física como DVD ou Blu-Ray. 

 

55 Em alguns casos, os filmes do Sistema são exibidos em festivais de cinema independente por serem considerados 
exóticos. O olhar academicista-antropológico nesses espaços os trata como objetos a serem expostos tais quais as 
peças de grupos étnicos são expostas em um museu. O resultado dessa relação é a criação de mostras especiais em 
que não há concorrência entre os filmes. Não raramente, Martins Muniz comenta sobre como os filmes não são 
aceitos em mostras oficiais com seleção de filmes, mas são exibidos em mostras específicas. 

56 Contagem de visualizações realizada em agosto de 2019. 
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O Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema foi pensado por Muniz para coletivizar o 

conhecimento constituído pelas suas experiências profissionais e artísticas. Apesar de idealizar 

o filme, há um contexto de capilaridade, pois a construção da narrativa se dá na aceitação dos 

outros sujeitos atores, no múltiplo sentido da palavra. 

A gente vai com um filme e volta com outro. Nunca saberemos quem estará 
disponível para participar no dia da filmagem. Hoje a pessoa que interpreta 
determinado personagem participou de todas as cenas e no outro dia, por um 
motivo qualquer, ela não comparece. Aí a gente tem que resolver. As vezes o 
personagem morre e nas outras se transforma. O objetivo é se divertir e 
aprender a fazer cinema. (MUNIZ, 2016) 

O Coletivo, portanto, funciona como uma devir-escola. Um espaço de permanente 

transformação que, mesmo sem estrutura formal, possibilita a coletivização de conhecimentos 

para a produção e realização cinematográfica. As expectativas dos sujeitos não estão 

relacionadas ao produto e às características estéticas, mas ao processo, diferenciando-se dos 

circuitos hegemônicos de formação e de produção. 

Até porque, a forma de ingresso de novos membros não está vinculada ao conhecimento 

prévio que as pessoas possuem sobre seus papeis na atuação cinematográfica. Lara Satler 

(2014) observa que 

[...] o processo de integração de novatos ao grupo: acontece muito mais a 
partir da sua disponibilidade em agir em comum. Explicamos: durante as 
gravações das cenas, vimos diletantes que visitavam despretensiosamente o 
estúdio ou as locações e, que, ao final do dia, já tinham se maquiado, vestido 
e atuado. Assim, o método do Sistema CooperAÇÃO vai incorporando quem 

se aproxima, ou seja, quem visita o set de filmagem, pode agir, atuar de algum 
modo, sendo convidado a cooperar também. (SATLER; MARTINS, 
2014, p. 218) 

A possibilidade em permitir e aceitar a atuação voluntária e despretensiosa de novos 

integrantes, só é possível quando se exerce uma postura altera e empática sobre o que o outro 

pode oferecer. Mais do que a brincadeira do Cinema Artesanal de Muniz e o Sistema, a 

solidariedade e a cooperação estruturam o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. Essa 

também é a verve da poética da solidariedade. Segundo Alice Fátima Martins,  
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[...] os princípios da poética da solidariedade estariam ancorados não apenas 
nas relações possíveis entre o público e o projeto artístico em processo, mas 
na natureza das relações estabelecidas entre as pessoas envolvidas, pautada 
pela solidariedade. Mais do que os rigores formais exigidos ao produto 
artístico em processo ou acabado, interessa a qualidade da experiência ética e 
estética que presida o processo, na partilha de aprendizagens, nas negociações 
sobre os encaminhamentos, na condivisão dos processos de criação. Nas 
relações entre as pessoas. (MARTINS, 2019, p. 124–125) 

A consonância das relações não contribuem somente para o aspecto das experiências 

poéticas, mas para um processo de compartir conhecimentos e saberes em condições de 

coletividade. Para essa condição, a pesquisadora Lara Satler em sua tese doutoral estabeleceu 

como “grupodidatismo” (2016). 

Por grupodidatismo compreendo a necessária presença do grupo na 
construção de saberes. Nesse sentido, já comentei, o quanto tornou-se 
imprescindível, diante de autodescobertas, a proposição delas em grupo. 
Assim, o sentido de grupodidatismo está na construção de saberes cuja 
validação se dá pela cooperação entre os sujeitos do grupo seja por intermédio 
de comentários que confirmem as descobertas pessoais, seja por aqueles que 
as questionem ou as ponham à prova. De qualquer modo, foi no grupo que os 
saberes se consolidaram durante essa investigação. (SATLER, 2016, p. 129) 

Dessa forma cria-se um espaço de resistência no cenário cinematográfico goiano. Não 

somente pelos produtos em si, mas pelas condições nas quais sujeitos comuns possam contar 

as suas histórias. Enquanto os espaços formais de realização cinematográfica procuram imitar 

as imagens normativas, típicas do cinema hollywoodiano, para Muniz as imagens “toscas” dos 

filmes do Sistema representam histórias do povo para o povo sem compromissos com a 

perfeição. 

Esse foi o espírito que me guiou para pensar e atuar de maneira a contribuir com que 

qualquer pessoa pudesse contar a sua história por meio da realização cinematográfica. Do 

Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, eu parti para outro lugar de aprender, o Colégio da 

Polícia Militar de Goiás  Waldemar Mundim. 
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[SEQUÊNCIA 3] INT. O MUNDIM É A ESCOLA – SOL A PINO 
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[SEQUÊNCIA 3] INT. O MUNDIM É A ESCOLA – SOL A PINO 

Ainda que eu tenha apresentado para a administração do colégio a intenção em trabalhar 

com realização cinematográfica no contexto da disciplina de Artes Visuais, confluindo os 

interesses da Direção com projetos audiovisuais anteriores à minha pesquisa, se fazia necessário 

perceber qual seria a capilaridade e aceitação dessa ideia. 

A minha presença no ambiente da pesquisa foi acompanhada e supervisionada pela 

professora e pelo professor responsáveis pela disciplina de Artes Visuais no Waldemar 

Mundim. A professora atuava nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino 

Fundamental II, que compreende do 6º ao 9º (BRASIL, 2010b) ano. Geralmente a idade dos 

estudantes dessas turmas variava entre 11 e 14 anos. Já o professor era responsável pelas classes 

do Ensino Médio, a saber os 2º e 3º ano. 

Apesar de acompanhar turmas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, o meu 

foco de atuação nesse contexto foi direcionado especificamente para as turmas do 2º ano do 

Ensino Médio. A opção por atuar nas oito turmas do 2º ano do Ensino Médio atendeu, também, 

uma necessidade da instituição, pois não havia planejamento para atender às orientações 

curriculares do 2º semestre de 2017 para esse grupo específico.  

Portanto, o trabalho no colégio ocorreu de setembro de 2017 a dezembro do mesmo ano. 

Apesar de aplicar estratégias de ensino baseadas em ações poéticas da realização 

cinematográfica em todas as turmas que tive contato  Ensino Fundamental II e Ensino Médio , 

o recorte do campo de pesquisa foi restrito às turmas do 2º ano. 

A proposta ganhou potência não somente pelo desejo institucional, por parte da direção 

da escola, mas porque ela atenderia, mesmo que parcialmente, um problema crônico do ensino 

de artes visuais da rede pública estadual. Ao chegar no colégio, pude constatar que havia apenas 

duas professoras com formação em artes para todas as turmas. Uma delas tinha formação em 

licenciatura em Artes Visuais e a outra em Música. 

Essa situação condicionou professores de outras disciplinas, com formações distintas, a 

atuarem na disciplina de artes visuais para que as e os estudantes não ficassem prejudicados. A 

necessidade de cobrir essa brecha se deve ao fato de que o ensino de artes é obrigatório por lei, 

federais e estaduais, na educação básica do Brasil (BRASIL, 1996, 2018; GOIÁS, 2017). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) “as artes visuais, a dança, a música e o 

teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste 

artigo” (BRASIL, 2016) 
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 Contudo, essa não era uma realidade apenas do Waldemar Mundim. Em uma 

solicitação57 feita no ano de 2021 para a ouvidoria da Secretaria de Estado da Educação de 

Goiás (Seduc) que gerou o documento Termo de Resposta n. 358/2021 – OUVIDORIA 

SETORIAL/SEDUC-GO (GOIÁS. GABINETE DA SECRETARIA/SEDUC, 2021), eu 

solicitei o quantitativo de docentes efetivos, comissionados e temporários, com formação em 

licenciatura em Artes Visuais, que pertenciam ao quadro de servidores do estado. 

Apesar de não ficar surpreso com a resposta, a informação trouxe indignação. Ao todo, 

referente ao ano de exercício de 2020, eram apenas 41 docentes, 36 efetivos  ingressantes por 

meio de concurso público  e 05 comissionados  com restrições contratuais e limite de tempo 

na permanência no cargo –. Esse era o quantitativo total para atuação nas escolas da rede pública 

da capital goiana. 

Uma investigação e análise superficial de Big Data, nos bancos de dados do Governo 

Federal (BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2021a, 2021b; INEP, 2020b, 2020a), eu pude 

estabelecer que, no ano de 2020, o fenômeno da precariedade no ensino de artes era 

generalizado no Brasil. A disciplina Artes – música, teatro, dança e artes visuais – estava entre 

os cinco piores resultados dentre 12 disciplinas do currículo [Figura 36]. 

De acordo com o Censo da educação básica 2020: resumo técnico (2021a), “o 

percentual de disciplinas ministradas por professores com formação adequada (grupo 1 do 

indicador) [Figura 36] no ensino médio, para cada município brasileiro, demonstra que parte 

da região Centro-Oeste e da região Nordeste apresenta um desempenho ruim nesse indicador” 

(2021a, p. 46, grifo meu). 

Ao analisar os dados relacionados aos índices específicos do Estado de Goiás [Figura 

37], foi revelado um cenário ainda mais crítico. Segundo o INEP, apenas 13,8% dos professores 

possuem a formação adequada para atuarem no ensino de Artes. 

 

57 A solicitação foi realizada por meio da Lei de acesso à informação para a SEDUC sob o protocolo 

2021.1102.024229-31. 
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Figura 36: indicador de adequação da formação docente para o Ensino Médio, segundo a disciplina – Brasil 
Fonte: INEP, 2021 

 

Figura 37: indicador de adequação da formação docente para o Ensino Médio, segundo a disciplina – Goiás 
Fonte: INEP, 2021 
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A partir dos dados58 é possível constatar que, em Goiás, o ensino de Artes é 

predominantemente conduzido por profissionais com formação em licenciatura para outras 

disciplinas ou até mesmo complemento pedagógico para quem tem formação em bacharelado. 

Ainda chama atenção que 4% de professoras e professores que atuam nas Artes não possuem 

nem mesmo uma formação de nível superior. 

Esses efeitos das políticas públicas direcionadas para o ensino de artes, agora 

especificamente em artes visuais, pôde ser vivenciada durante a pesquisa de campo no 

Waldemar Mundim. A formação do professor responsável pela disciplina de artes visuais no 

Ensino Médio do colégio era Licenciatura em História. Durante os meses em que estive 

diariamente na escola não encontrei, ao menos uma vez, com a única professora graduada em 

artes visuais – licenciatura. 

A falta de profissionais com formação na área, de certa forma, enfraqueceu as possíveis 

abordagens que atendessem, na prática escolar do Waldemar Mundim, as habilidades exigidas 

para o ensino de artes visuais a partir das referências legais de ensino como a BNCC (BRASIL, 

2018) e o DCGOEM (GOIÁS. SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO MÉDIO, 2021). Para a 

pesquisadora Camila de Lima (2021), 

[...] embora o novo Ensino Médio não exclua a disciplina de Arte do currículo, 
pois, em sua essência, indica que as habilidades em Arte serão determinadas 
em virtude do protagonismo ou projeto de vida juvenil, caberá aos projetos 
pedagógicos das escolas definirem a forma de ensino dos conteúdos e de 
organização de cada conhecimento, baseado na escolha dos estudantes, logo 
no início do Ensino Médio, por um “itinerário formativo”. Além de tudo, se 
às escolas e aos alunos serão delegadas a função de seleção dos referenciais 
curriculares para os itinerários formativos, há chances da Arte se tornar ainda 
mais secundária (LIMA, 2021, p. 9, destaque da autora) 

O quadro reduzido de docentes capacitados para a disciplina em conjunto com as minhas 

aspirações e expectativas em relação ao ensino de artes visuais, a partir da realização 

cinematográfica, foi a combinação necessária para o aval institucional da pesquisa de campo. 

 

58 Legenda para interpretação dos grupos. Grupo 1 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores 
com formação superior de licenciatura (ou bacharelado com complementação pedagógica) na mesma área da 
disciplina que leciona; Grupo 2 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação 
superior de bacharelado (sem complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona; Grupo 3 – 
Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de licenciatura (ou 
bacharelado com complementação pedagógica) em área diferente daquela que leciona; Grupo 4 – Percentual de 
disciplinas que são ministradas por professores com formação superior não considerada nas categorias; Grupo 5 – 

Percentual de disciplinas que são ministradas por professores sem formação superior. 
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No primeiro contato com o comandante e diretor da escola, o Tenente Coronel Luzimário 

Guimarães, ele ficou animado com a possibilidade de os estudantes fazerem cinema. 

Assim, as experiências de realização cinematográfica propiciadas pela atuação como 

membro do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema e enquanto professor do Colégio da 

Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, em conjunto com as inquietações insurgentes 

de minha formação na condição de pesquisador, me deslocaram para além da paixão e do credo 

na realização cinematográfica. 

Deslocamento que me fez questionar os engendramentos de um cinema que Muniz 

classifica como artesanal. Que, antes de ser considerado um “fazer profissional”, forma 

profissionais. Um cinema alheio aos adjetivos que lhe são imputados: “malfeito”, “merda”, 

“irritante”, “lixo”59. 

Ao considerar as minhas experiências com esse cinema que Muniz classifica enquanto 

artesanal, eu decidi levar as práticas sistematizadas para dentro do contexto formal de educação. 

Em concomitância com o estágio docência durante a minha graduação em licenciatura em Artes 

Visuais, realizado no segundo semestre de 2017, eu objetivei observar se o “método 

CooperAÇÃO” (SATLER; MARTINS, 2014) poderia ser replicado em condições e espaços 

distintos ao qual o Sistema está habituado a atuar. 

Uma vez que o Plano Estadual de Educação de Goiás (PEE) – 2015-2025 (GOIÁS, 

2015) indica “proporcionar nas escolas oportunidades de apropriação de novas tecnologias da 

informação e da comunicação, garantindo aos estudantes a circulação por diferentes mídias e a 

familiarização com a cultura digital dominante no mundo atual” (2015, p. 10), eu sugeri ao 

professor tutor que ensinássemos realização cinema no contexto da disciplina de Artes Visuais. 

Assim, eu levei o arcabouço prático adquirido com a experiência no Sistema e sistematizei em 

teoria para aplicar no Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim. 

A escrita na lousa branca é interrompida de forma abrupta quando os burburinhos ao 

fundo da sala ganharam a atenção de todos durante a aula. Em meio às orientações e explicações 

da professora de artes, alguns estudantes solicitaram enfaticamente: “fessôra, não aguentamos 

o barulho do ventilador. Não conseguimos prestar atenção na aula e ouvir a senhora. Pode 

 

59 Os adjetivos foram retirados de comentários realizados por usuários da plataforma de vídeos YouTube nos vídeos 

disponibilizados do Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 
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desligar?”. Em resposta, um grupo menor rebateu: “Não! Desligar não! A gente vai morrer de 

calor aqui.” 

Não raro, este seria mais um problema rotineiro do cotidiano escolar em uma das 

inúmeras escolas públicas que não possuem estrutura adequada. Entretanto, foi uma 

oportunidade para, em contexto de sala de aula, discutir a importância da realização 

cinematográfica como ferramenta de reivindicação e, consequentemente, de aprendizado. 

Como assim? Como o cinema, especificamente a realização cinematográfica, poderia 

estar relacionado ao fato relatado anteriormente? Ora, a resposta é mais simples do que se pode 

imaginar. Contudo, antes de chegar à solução desse questionamento, preciso compreender as 

ações subsequentes ao conflito instaurado durante a aula. Dada a condição da situação, o 

problema em desligar ou deixar o ventilador em funcionamento, passo a discutir o ocorrido. 

Uma conta básica foi realizada em sala. Aproximadamente 15% dos alunos eram 

beneficiados pelo ventilador em detrimento de 85% dos demais estudantes que não conseguiam 

prestar atenção na disciplina por causa do barulho. Um discurso sobre cidadania e isonomia foi 

proferido com destaque para o exercício da alteridade. A ação foi baseada na premissa de ver o 

mundo com os olhos dos outros e se colocar no lugar de outrem é condição basilar para uma 

formação crítica e cidadã.  

Ao se considerar o contexto instaurado foi apresentada uma possível solução: “porque 

não fazemos um filme sobre esse problema e não reivindicamos um ar-condicionado para sala? 

Quem sabe se contarmos essa história para outras pessoas, elas não se identificam e uma 

solução apareça?” – foram indagados em sala. Colocar a evidência perspectiva da agência dos 

estudantes por meio do cinema. 

O pensar em realização cinematográfica como uma possível solução ao problema posto 

no contexto apresentado anteriormente não ocorreu ao acaso. A cena descrita nos parágrafos 

fez parte de uma estratégia de atividades, durante a disciplina de artes visuais, que estava em 

curso na referida escola. O objetivo era apresentar a realização cinematográfica enquanto 

elemento de uma disciplina curricular que, no espectro formal, reuniria aptidões correlatas às 

disciplinas tradicionais, além de checar a aplicabilidade do método CooperAÇÃO. 

Havia dois interesses em jogo nesse momento. O primeiro era subverter a lógica de que 

o cinema serve somente ao posto de suporte pedagógico para as disciplinas tradicionais, 

considerando que; 
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uma das grandes dificuldades relatadas recorrentemente no tocante à inserção 
das narrativas fílmicas no quotidiano escolar está na incompatibilidade dos 
tempos de aula e da duração dos filmes. Quando professores e gestores 

dispõem-se a buscar alguma solução para este impasse, tratam, na maioria das 
vezes, de condicionar os conteúdos das histórias contadas pelo filme aos 
conteúdos ensinados nas aulas, restringindo e sujeitando natureza do cinema 
a demandas específicas da instituição escolar. (MARTINS, 2017b, p. 15). 

O segundo era expor que o cinema é tão autônomo quanto qualquer disciplina do 

currículo tradicional, principalmente as disciplinas na área de artes [dança, teatro, música e 

artes visuais]. Pelo cinema e, consequentemente, pela realização cinematográfica, era possível 

compreender e desenvolver elementos necessários às demais matérias da escola como, por 

exemplo, raciocínio lógico, estruturação do pensamento, leitura, desenvolvimento da escrita, 

discurso, oratória, desenvoltura e socialização. 

Tanto o professor tutor quanto a gestão da escola manifestaram o interesse na execução 

do projeto e me permitiram iniciá-lo. Para selecionar o público-alvo da disciplina de realização 

cinematográfica, disfarçada de Artes Visuais, considerei o currículo escolar e a idade dos 

estudantes. Como era um projeto novo na escola, permitiram que fosse selecionado apenas um 

dos três anos do Ensino Médio.  

Enquanto docente do Waldemar Mundim, foi necessário estabelecer uma metodologia 

de ensino que atendesse as demandas do currículo formal, mas que, ao mesmo tempo, 

extrapolasse as limitações do colégio e atendesse as expectativas da pesquisa. 

Assim, o trabalho com os estudantes do Waldemar Mundim envolvidos na experiência 

da MAWM demandou a adoção de estratégias específicas de ensino para conceber e realizar as 

narrativas cinematográficas. Para tal, as experiências, vivências, histórico e memórias 

relacionadas ao cinema foram consideradas e embasaram dois passos básicos nessa estratégia 

de ensino. 

O primeiro passo foi identificar gêneros cinematográficos [Figura 38] e buscar 

referências de filmes assistidos por eles. Essas referências serviram como gatilho para elaborar 

possíveis ideias a serem trabalhadas. Uma vez escolhidas, explicitamos as formas de atualizar 

essas ideias e experiências em tema, storyline, sinopse e no roteiro propriamente dito. Iniciamos 

as divisões de grupo de trabalho e criamos as regras [Figura 39] para o exercício de realização 

cinematográfica. 
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Figura 38: conceitos e técnicas para a escrita de roteiros cinematográficos durante aula expositiva 
Foto: Renato Cirino, 2017 

 

 
Figura 39: divisão textual do roteiro literário e condições dos grupos para o trabalho coletivo. 
Foto: Renato Cirino, 2017 

O segundo passo e a etapa final consistiram na modelação de ideias em texto e, 

consequentemente, em imagem, um texto-imagem. Para trazer exemplos que pudessem fazer 

com que eles visualizassem essa relação e criar coerência tanto em texto quanto em imagem, 

foi utilizada a estratégia do Sistema CDS discutido pelo professor José Ribeiro (CIRINO, 

2017b) no contexto de narrativas cinematográficas. 

O sistema consiste na sistematização de três ações voltadas para a criação de atos, planos 

e discursos. A sigla CDS é oriunda das articulações entre Contextualizar, Descrever e 

Sublinhar e pode ser utilizada para a criação de texto, som e imagem. Metáforas e exemplos 

do dia a dia constituíram o repertório para que os estudantes pudessem compreender e aplicar 

o conceito. 
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A ação de contextualizar é explicada a partir do interesse em localizar o espectador e 

indicar onde se passa a história e quem está envolvido nela. Assim, apresentamos os cenários e 

personagens e indicamos o que pode acontecer na história. Inicialmente pode ser concebida por 

imagens de planos abertos/gerais60. 

A ação de descrever é o elemento do sistema CDS que conecta a contextualização com 

os momentos sublinhados. A partir de planos médios, ou seja, mais fechados que os planos de 

contextualização, pode ser usada para indicar elementos essenciais para a compreensão de 

eventos focais e explicar determinadas ações e/ou comportamentos. Essas explicações 

geralmente conectam os trechos da história. 

A ação de sublinhar é usada para detalhar e realçar elementos da narrativa. Ela pode 

resolver questões que surjam durante a contextualização e descrição. A ênfase em determinados 

contextos é também uma forma de sustentar e indicar quais são os discursos presentes na 

narrativa. Os planos relacionados à ação de sublinhar são os planos detalhados ou fechados. 

O uso do sistema CDS para articular a criatividade e imaginação na criação de roteiros 

bem como estruturá-los de forma que consigam traduzir o pensamento em texto-imagem 

proporcionou o desenvolvimento de roteiros entre ficção e animação. Em sua grande maioria 

os roteiros não passaram de uma página, entretanto, todos trouxeram as características básicas 

para coesão e coerência de uma narrativa. 

O roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho (2017) [Figura 40], ganhador do prêmio de 

segundo lugar na I MAWM – Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, é o resultado do 

uso do sistema CDS. Os planos do filme se alternam entre localizar o espectador do local onde 

a ação acontece [na escola, na porta e no parque] e quem está nela [alunos da escola] para 

descrever situações que conectam os planos [diálogo dos personagens] e finaliza em sublinhar 

os elementos prioritários na narrativa [óculos modernos, detalhes dos personagens como o Lobo 

Mau e a Vovozinha]. 

 

60 Uma descrição dos aspectos técnicos da fotografia para cinema, a saber planos abertos, gerais, médios, 

detalhados e fechados. 
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Figura 40: roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho vencedor do 2º lugar de melhor filme na I MAWM 
Fonte: Renato Cirino, 2017 

A partir dos roteiros, os filmes foram executados e organizados na terceira e última etapa 

do projeto MAWM (CIRINO; SILVA, 2017). Essa fase consistiu na exibição e avaliação dos 

filmes no bojo da realização cinematográfica escolar e que atendessem aos critérios de 

criatividade, relevância e coerência. Ao todo, participaram da MAWM 19 filmes de curta-
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metragem realizados por estudantes com temáticas variadas, mas todas baseadas em histórias 

que envolvessem o cotidiano ou suas experiências pessoais. 

A orientação curricular das turmas de 1º ano estava fechada. As turmas de 3º ano 

estavam dedicadas para conteúdos voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

(INEP, 2017). Assim, as turmas 2º ano do Ensino Médio foram escolhidas como teste nessa 

primeira iniciativa. Ao total eram sete turmas com aproximadamente 30 a 35 alunos por sala. 

O tempo disponível para ministrar a disciplina consistiu em 12 aulas, o que 

correspondeu a uma aula por semana [para cada turma]. O cronograma foi dividido da seguinte 

forma: exposição/discussão técnica (4 aulas); criação dos grupos de realização (1 aula); criação 

e escolha das narrativas (1 aula); desenvolvimento do roteiro literário (2 aulas); realização 

cinematográfica (3 aulas); realização da MAWM (CIRINO; SILVA, 2017) (1 aula); As TICs 

foram os recursos utilizados para executar o projeto. 

Contudo, o uso de aparatos móveis e outras tecnologias da informação e comunicação, 

elementos fundamentais para o processo de realização cinematográfica, constitui um dos 

principais conflitos estabelecidos no ambiente formal escolar. Alguns Estados brasileiros 

possuem leis que visam à proibição do uso de dispositivos móveis em sala de aula e, entre eles, 

está o Estado de Goiás, por meio da Lei Nº 16.993/10, que determina em seu artigo primeiro: 

“Fica proibido o uso de telefone celular na sala de aula das escolas da rede pública estadual de 

ensino” (GOIÁS, 2010b). 

Ainda que existam entraves burocráticos, não há consenso sobre a utilização dessas 

tecnologias dentro da escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional – LDB 

(BRASIL, 1996), a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) e o Plano 

Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2011) preveem o uso de tecnologias para a autonomia 

dos estudantes com “o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta 

velocidade” (2011, p. 27) para que eles possam; 

compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 
9). 

O conflito estabelecido por esse “emaranhado” de direcionamentos institucionais é que 

permite forçar as brechas e trazer à tona esses dispositivos que transformam e materializam o 

imaginário. É por meio deles que conduzimos a nossa experiência e a nossa vivência para 
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moldá-las plasticamente em história-filme. Afinal, o espaço escolar é permeado por um 

repertório diverso e uma infinidade de possíveis filmes. 

Esse mesmo ambiente escolar é constituído por múltiplas narrativas cotidianas 

(MARTINS, A. F., 2014a) que são construídas em coletivo e compõem a vivência de toda a 

comunidade. Essas histórias plurais, as dos estudantes, as dos docentes, as dos trabalhadores, 

não se limitam aos muros rachados e chapiscados, pois elas transbordam pelas frestas e rebatem 

em todos os aspectos da convivência desses sujeitos sociais (MARTINS, A. F., 2015). 

Essas histórias e seus recortes espaço-temporais constituem visualidades 

(HERNÁNDEZ, 2011) que, na maioria das vezes, não são representadas nas telas de alta 

definição dos cinemas urbanos (MARTINS, 2013). Sendo assim, a oportunidade de pensar o 

cinema, no contexto da matriz curricular e de formação de indivíduos, enquanto disciplina 

possível para potencializar as narrativas dos estudantes. Nesse ínterim, a oportunidade de 

desenvolver ludicamente as habilidades cognitivas, sociais e afetivas dos sujeitos. 

Estes estudantes nasceram imersos em contextos de que envolvam as TICs. Assim, a 

grande maioria dos alunos já sabia operar equipamentos com ferramentas audiovisuais. Os 

dispositivos mais acessíveis eram os celulares/smartphones com programas para edição de 

vídeo, câmeras filmadoras e microfones acoplados ao aparato. Alguns estudantes possuíam 

habilidades mais aprimoradas incluindo edição de vídeo em notebooks ou computadores 

desktops. Esses últimos se denominavam YouTubers61 e possuíam canais exclusivos para 

transmissão de áudio e vídeo no site YouTube (2005). 

O uso desses aparatos eletrônicos e telemáticos, especificamente os smartphones e 

tablets, mesmo que seja discriminado e relegado ao cenário underground da sala de aula, é 

amplamente difundido entre os estudantes. O que parece distanciar os alunos dos conteúdos de 

disciplinas tradicionais, a atenção com os dispositivos, é fundamental para pensar e realizar 

cinema. Nesse caso, a tecnologia se torna uma aliada no que determina o currículo quando 

estabelece que há a necessidade de desenvolver a autonomia dos estudantes. 

Sendo assim, a maior parte da exposição teórica da disciplina foi direcionada para a área 

de roteiro, já que a técnica estava adiantada. Para isso, era necessário que eles conseguissem 

 

61 YouTuber é o termo que se usa para o usuário da rede de distribuição de conteúdo audiovisual do portal de 
vídeos YouTube. Esses usuários são caracterizados por manter uma constante periodicidade na disponibilização 

de conteúdo exclusivo realizado por eles.  
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identificar que suas narrativas cotidianas eram ricas em experiências. Que era possível retirar 

elementos de suas vivências para realizar suas narrativas fílmicas. Entretanto, essa intenção se 

tornou a primeira dificuldade em relação aos estudantes. Eles não conseguiam perceber que há 

elementos suficientes para a realização de um filme baseado em suas vidas - além do 

preconceito em relação aos filmes brasileiros. “Filmes brasileiros são ruins”, afirmavam 

categoricamente62. 

A experiência em sala de aula resultou na Mostra Audiovisual do CEPMG Waldemar 

Mundim (MAWM) [Figura 41] que consistiu na exibição de filmes curtas-metragens realizados 

por estudantes como atividade final no contexto da disciplina de Artes Visuais do Ensino 

Médio. A premissa principal da MAWM foi atualizar e compartilhar histórias de vida, os 

olhares plurais e diversificados, de dentro e para fora da escola, potencializadas por meio de 

narrativas (Arist., Poet.) cinematográficas. 

No projeto [ver anexo C – Projeto Social – Mostra Audiovisual do CPMG do 

Waldemar Mundim (I MAWM)] foi priorizada a utilização do cinema enquanto método para 

potencializar a condição do estudante enquanto agente capaz de promover e realizar ações em 

qualquer âmbito. Os objetivos secundários consistiram em possibilitar um espaço de 

compartilhamento de narrativas cotidianas entre os estudantes; exercitar a prática de escrita 

voltada para a criação de roteiros (e contribuir com a produção de texto para outras disciplinas); 

capacitar os estudantes para o processo de realização cinematográfica; e por fim, promover a 

interação da escola com a comunidade. 

Dessa forma, a MAWM foi uma tentativa de revelar aos estudantes que eles são agentes 

de suas próprias histórias e das mudanças que eles desejam no mundo. São sujeitos sociais 

capazes de afetar e serem afetados por meio de narrativas singulares, coletivas e colaborativas 

(MARTINS, 2011). Foi uma oportunidade para transpor os limites da escola onde se formam 

novos espaços de convivência e manifestação de experiências. 

 

62 Muitos estudantes preferiam os filmes estrangeiros por acharem ter uma “qualidade” superior aos filmes 
brasileiros. De forma especulativa, os estudantes não percebiam que muitos enredos de filmes brasileiros estavam 
diretamente conectados às suas vidas como discutido em Conceitos em uma narrativa Fora do Padrão nesse 

capítulo.  
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Figura 41: cartaz da I Mostra Audiovisual do CEPMG Waldemar Mundim. 
Fonte: Ana Azevedo – ilustradora, 2017 
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Vida e cinema na escola 

A MAWM mudou a perspectiva dos e das estudantes sobre histórias e cinema. Não 

somente isso, mas revelou para eles e elas como as suas respectivas narrativas de vida estavam 

presentes no contexto escolar. Afinal, grande parte dos filmes da mostra possuíam elementos 

que vinculavam os cotidianos dentro e fora da escola. 

A dimensão dessa experiência também acionou uma outra habilidade: a escrita. Para os 

e as adolescentes, ela estava relegada à copia das atividades e dos conteúdos ministrados em 

sala de aula. Partir de referências imagéticas da memória e do imaginário facilitou uma escrita 

de si e sobre si, sobre os outros, sobre histórias de mentira e sobre eventos de verdade. 

A adesão à escrita-imagem não contribuiu apenas para os objetivos da disciplina de 

artes visuais, mas promoveu certa influência no desenvolvimento de outras matérias. As 

imagens evocadas durantes as aulas sustentavam  

[...] uma transposição da percepção, seu análogo simbólico, ligada ainda ao 
mundo real por um resto de dimensão espacial, uma forma, e de dimensão 
temporal, uma espera, mas exprimindo uma relação afetiva que a situa fora do 
domínio puramente sensual e a vincula ao espírito: a imagem-silhueta, 
evocação por vezes indefinida de estado em concordância com a tendência 

dominante da consciência (BERNIS, 1987, p. 10). 

A “consciência” sobre a qual Bernis escreve, pôde ser discutida antes e durante o 

processo de aprendizagem com a realização cinematográfica. Isso porque, na disciplina de 

Filosofia – também ministrada pelo professor de História – discutimos sobre a importância da 

arte (e suas imagens) para eles e elas (estudantes) e a sociedade em geral. 

Na ocasião, foram tomadas como referência as manifestações em torno da exposição 

Queermuseu: Cartografias da Diferença na Arte Brasileira (FIDELIS, 2018; MENDONÇA, 

2017). A maior parte da discussão em sala de aula girou em torno da apropriação de imagens 

religiosas e o tabu sobre o corpo. Percebidas como manifestações literais pelos alunos, as 

imagens revelaram disputas conservadoras no campo das visualidades. Fidelis (2018) escreve 

que houve  

[...] uma migração cognitiva em que a percepção acerca de determinadas 
imagens passou de um entendimento delas como metáforas e representações 
para uma compreensão equivocada de que sejam de fato elementos de 
realidade concreta e, portanto, capazes de produzir crimes, ofensas e outras 
supostas ações físicas. (2018, p. 418) 

Nessa mesma aula, a partir da relação corpo, imagem e violência, nós utilizamos como 

ponto de discussão a performance do artista Wagner Schwartz durante a 35º Panorama da Arte 
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Brasileira: Brasil por multiplicação (2017). Com o título La Bête (SCHWARTZ, 2015), o 

coreógrafo realiza uma performance [Figura 42] na qual “ele se torna um Bicho de Lygia Clark 

e pode ser manipulado pelo público” (2017). 

 
Figura 42: registro da performance La Bête 
Foto: Humberto Araújo, 2016 

A indignação da ala mais conservadora da sociedade que invadiu o MAM e agrediu 

“seus colaboradores e visitantes em claro ato intimidatório” (MUSEU DE ARTE MODERNA 

DE SÃO PAULO, 2017) também estava presente na sala de aula. 

Muitos estudantes tiveram acesso às imagens e vídeos nos quais são possíveis ver a 

participação de uma mãe e sua filha durante a performance, contudo, essas informações estavam 

fora do contexto e carregadas de informações distorcidas e inverídicas. Um dos alunos chegou 

a comentar que “o artista deveria morrer por ter abusado de uma criança” (CIRINO, 2017) 

O resultado dessas discussões foi a produção de um texto que abordasse como os 

discursos ideológicos estão presentes em nosso cotidiano. Durante a aula expositiva na 

disciplina de Filosofia [Figura 43], aproveitei a estratégia de ensino para a produção de roteiro 

literário para narrativas cinematográficas. Sugeri a elaboração de storyline e argumento para 

estruturar e produzir o texto final. 
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Figura 43: aula de filosofia na qual propus a realização de um texto a partir da estrutura de escrita cinematográfica 
Foto: Renato Cirino, 2017 

Tanto para a aula de Filosofia quanto para a produção de narrativas cinematográficas na 

escola, o objetivo era estabelecer uma relação próxima entre cotidiano, imagens e como eles se 

constituem. A premissa de todos os filmes realizados pelos e pelas estudantes partiram dessa 

relação, com inclusão de vivências na escola. 

A intenção era ultrapassar a imagem de uma escola apenas enquanto um lugar onde se 

pode aprender, mas um lugar também para viver. É sobre pertencer. É sobre produzir imagens 

em detrimento da mera observação. O meu desejo é que os e as estudantes pudessem ter como 

referências imagens deles próprios e não apenas as imagens relacionadas à arte que constam 

dos livros didáticos. 

Sobre a relação sala de aula e o cotidiano, Frei Betto (1986) escreve: 
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Se você pedir ao pessoal para desenhar no chão de salão o mapa do Brasil com 
giz, vale mais do que você levar o melhor mapa do Brasil comprado na loja 
da esquina. Porque o mapa da parede eles olham, enquanto no mapa do chão 
eles se colocam dentro. Eles andam do Nordeste para o Sul, do Sul para o 
Norte, e isso tem outo efeito.” (BETTO; FREIRE, 1986, p. 59) 

Sendo assim, as experiências a partir das vivências na escola e fora dela eram potentes 

ao ponto de possibilitarem a realização de um filme, de torná-lo atual em tramas de visualidades 

ao ponto de saltar não somente aos olhos, mas conjurar a memória, vivências e experiências 

dos sujeitos culturais. Porém, antes de fazer, foi necessário estudar e compreender qual era a 

relação dos e das estudantes do Waldemar Mundim com o cinema. 

Durante a pesquisa de campo na escola pública militar, eu presenciei vários episódios 

em que os estudantes rejeitavam os filmes nacionais por não considerarem os produtos “bons” 

(CIRINO, 2017) o suficiente. Há dois fatores, entre vários, que protagonizam essa rejeição: um 

de ordem curricular, pois é referente a capacidade de leitura textual e na forma como o cinema 

é utilizado na escola; e outro de referencial imagético que estrutura a cultura visual dos 

estudantes em relação às narrativas cinematográficas. 

 Os estudantes tornaram explícita a dificuldade em interagir com filmes em língua 

estrangeira. A principal reclamação por parte deles é que não conseguiam acompanhar as 

legendas desses filmes. Ou o texto era rápido demais ou de complexa interpretação. Nessa 

situação, os estudantes solicitavam que os filmes estrangeiros fossem dublados, o que nem 

sempre era possível. 

Ainda sobre a utilização dos filmes em sala de aula, sejam eles dublados ou não, é a de 

que eles serviriam para “preencher” uma lacuna na grade de horários da escola ou, até mesmo, 

para dar suporte ao conteúdo a ser ministrado em sala de aula. 

O acompanhamento da rotina escolar me permitiu presenciar alguns momentos em que, 

na falta de um professor, a exibição de filmes era um recurso para ocupar o tempo da disciplina 

e, ao mesmo tempo, manter a atenção dos estudantes dentro do espaço físico da sala de aula. A 

possibilidade de adiantar, ou subir, termo usual entre as e os professores, era improvável já que 

a escola possuía um número restrito, e insuficiente, de docentes. 

Uma outra possibilidade, raramente utilizada, seria a dispensa antecipada dos alunos 

antes do horário formal de término das aulas na instituição. Contudo, há aspectos operacionais 

e aspectos legais estabelecidos pelo Governo do Estado de Goiás. De acordo com o Protocolo 
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de Segurança Escolar (GOIÁS, 2019) desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação ao 

abordar a dispensa antecipada estabelece que 

A escola deve procurar conhecer e observar a rotina de organização da família 
no processo de entrada e saída do aluno nas Unidades Escolares. Se o aluno é 
entregue na Instituição de Ensino por seus pais ou responsáveis, o dever da 
escola é devolver os alunos aos respectivos responsáveis. Se o aluno vai 
sozinho à escola e retorna sozinho a sua casa, a responsabilidade da instituição 
educacional cessa quando soa o sinal de saída e, o aluno deixa o prédio escolar. 

Contudo, quando houver a previsão de dispensa dos alunos antes do horário 
regular de término das aulas, a escola deverá cientificar formalmente os pais 
ou responsáveis, com a devida antecedência, observada a rotina de chegada e 
saída dos alunos. (2019, p. 137) 

Por mais que a dispensa seja uma alternativa institucional, essa é uma ação 

demasiadamente complexa para ser executada nas condições e limites operacionais do 

Waldemar Mundim. Não obstante, a estrutura da escola, tanto na perspectiva material quanto 

na perspectiva de recursos humanos, não é suficiente para cobrir e garantir as condições legais 

e de segurança para que os estudantes possam ser dispensados das atividades. 

Sendo assim, essas situações de brechas no horário da escola aliadas às condições 

precárias para a atuação docente e as exigências mínimas de cumprimento das atividades dos 

discentes, estabelecem o cinema enquanto uma solução plausível. Inclusive, há respaldo legal 

que poderia amparar essa postura pois, o parágrafo oitavo da LDB estabelece que “a exibição 

de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à 

proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 

mensais.” (BRASIL, 1996)  

Assim, não raramente, dentre os meus quatro meses em atividade na escola, ouvi dos 

próprios professores que era mais fácil exibir um filme do que adiantar o conteúdo em aula 

teórica, se fosse esse o caso. Entretanto, deve ser considerado que, para utilizar o cinema nessas 

condições, é imprescindível o acesso aos recursos tecnológicos que na grande maioria das vezes 

não estavam disponíveis ou operacionais – com defeito ou funcionando em péssimas condições. 

Parte dessa percepção sobre o filme enquanto recurso didático-pedagógico, também 

advém das instituições educacionais que  
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demoram em aliar-se a essas possibilidades do cinema, e demais modalidades 
audiovisuais, para estabelecer espaços de agenciamento para aprendizagens, 
situadas além da mera absorção de conteúdos escolares traduzidos em 
histórias ilustrativas. (MARTINS, A. F., 2014a, p. 19) 

 Ainda assim, na prática, foram raros os momentos em que um filme foi utilizado com 

tal propósito. Uma dessas situações consiste na ausência de uma professora de biologia e, no 

lugar dela, uma pedagoga que faz acompanhamento de alunos especiais exibiu o filme Rei Leão 

(O REI LEÃO, 1994). Os alunos reclamaram em voz baixa, mas preferiram o filme, pois eles 

não estariam em supervisão e poderiam dormir, conversar ou adiantar exercícios de outras 

disciplinas. 

Contudo, não seria muito diferente de outras atividades utilizadas para ocupar o tempo 

de aula como seminários ou até mesmo performances. A diferença entre esses dois últimos 

métodos e a exibição de filmes é que eles gerariam demanda para o professor tanto na avaliação 

quanto em material para ser trabalhado posteriormente e a sessão de filmes não. 

Por exemplo, em várias turmas do Ensino Fundamental II com “estudantes entre 6 e 14 

anos” (BRASIL, 2010a, 2018, p. 57), a professora de Artes Visuais e Música reproduzia a 

música Aquarela (AQUARELA, 1983). A intenção era que as crianças representassem os 

versos musicais por meio de ilustrações em folha de papel, ou seja, cada aluno deveria 

transformar a música em desenho. Ao final da aula, a professora recolhia o material para avaliar 

se os estudantes haviam completado o exercício transformando todos os elementos da música 

em desenho. O objetivo era fazer com que eles decorassem a música por meio da escuta e ao 

mesmo tempo desenvolvessem habilidades em artes visuais. 

Em outras turmas, para reaproveitar o exercício, a professora exibia o videoclipe 

Toquinho – Aquarela (CHICOVINICIUSVEVO, 2016) da mesma música – Aquarela – 

(AQUARELA, 1983) e, em vez de pedir para que eles desenhassem, ela solicitava que as 

crianças identificassem os elementos visuais (castelo, sol, barco, avião etc.) e escrevessem o 

nome desses itens em uma folha. Eles deveriam obedecer a ordem em que os elementos eram 

citados na canção. Ao final, a mesma avaliação era realizada. Caso os alunos esquecessem 

algum elemento, ela chamava-lhes a atenção: “Não prestou atenção na aula, né?!” (CIRINO, 

2017). 

E atenção também faltou à professora durante suas atividades em classe pois, ela deixou 

passar uma das condições básicas para atender às suas expectativas: o repertório dos alunos. 

Alice Fátima Martins (2014b) escreve sobre os movimentos dos saberes onde 
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[...] aprende-se dentro e fora da escola. As distintas aprendizagens misturam-
se, confundem-se, entreveram-se até, sem pedir permissão institucional. É por 
isso mesmo que se levam para dentro da escola notícias, afetos, urgências, 
temores do que foi aprendido antes, ou do que está por ser vivido e aprendido, 
do lado de fora (2014b, p. 184). 

Então, mesmo sendo composta e tocada por brasileiros, a música Aquarela (AQUARELA, 

1983) revela o abismo existente entre a história que a música retrata e a história vivida pelas 

crianças. 

O segundo estrofe da música começa leve, com “um pinguinho de tinta cai num 

pedacinho azul do papel” (TOQUINHO, 2015). Até aí, nada que faça jus ao substantivo em seu 

sentido figurativo de profunda distância. Contudo, no segundo verso do segundo estrofe 

Toquinho canta “num instante imagino uma linda gaivota [grifo nosso] a voar no céu” (2015). 

E embala com “Vou com ela, viajando, Avaí, Pequim ou Istambul [grifo nosso] [...] De uma 

América a outra consigo passar num segundo” (2015). 

Talvez nãos seja necessário entrar no mérito sobre viajar de “avião” (2015) ou até 

mesmo sobre navegar em “um barco a vela [grifo nosso]” (2015), mas não é possível negar o 

fato de que, a maioria das crianças, não tinha conhecimento sobre os elementos que constituem 

a música. Elas não sabiam que Pequim ou Istambul são cidades e muito menos sabiam como 

representá-las em ilustrações. Imagino que até mesmo a professora não consiga executar a sua 

própria atividade com maestria. Por não saberem como desenhar uma gaivota, desenhavam 

outras coisas para fugir do exercício. 

Atividades como essas relatadas anteriormente tendem a criar um ambiente de 

desinteresse por parte do aluno, pois a falta de vínculo com o repertório dos estudantes (não só 

o imagético, mas de vida também (MARTINS, A. F., 2014a)) e a repetição constante (a música 

e o videoclipe eram repetidos até o findar da aula) tiram o foco da ação pedagógica a ser 

realizada. Mesmo diante da ameaça realizada pela professora sobre “perderem pontos” 

(CIRINO, 2017) no boletim, os estudantes engambelavam a aula. Além dos problemas dialogais 

entre estudantes e professora, a estrutura da escola também influenciava a abordagem curricular 

proposta na disciplina. 

Tanto os equipamentos para a projeção de vídeo e de som não eram adequados para uma 

experiência de aproveitamento mínimo previsto pelos planos de aula. Assim, os professores se 

acostumaram a utilizar seus equipamentos particulares para ministrar as atividades quando estas 

envolviam recursos eletrônicos – Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). E mesmo 
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que os aparatos da escola estivessem disponíveis para uso, a falta de capacitação para operar 

tais aparelhos inviabilizava o cumprimento do plano. 

Ainda que os professores fossem capacitados adequadamente operando com maestria 

os aparatos, o tempo regular previsto para a aula – 50 minutos (GOIÁS, 2010a, Art.92; 

Parágrafo único) – não era o suficiente para projetar os filmes por completo. Quando possível, 

mas raro, a coordenação pedagógica fazia arranjos para que uma disciplina ocupasse, no 

máximo, dois horários (1 hora e 40minutos). Por isso, frequentemente os professores dividiam 

a exibição do filme em duas aulas sendo realizada uma projeção por semana. 

Operar dessa maneira gerava um hiato temporal entre as exibições impossibilitando a 

compreensão da narrativa fílmica, já que os alunos não se lembravam mais do que haviam 

assistido. Parte disso é devida a diferença entre o tempo da escola e o tempo do cinema que 

quase sempre não coincidem. Sobre essa discrepância, Alice Fátima Martins (2014b) afirma 

que 

[...] quando a escola decide abrigar algum filme em seus projetos, contorce-se 
entre os fragmentos de horários, e quase nunca consegue espaço adequado 
para encaixar o tempo da narrativa fílmica. Esta se encontra, sempre, acuada, 
sob a ameaça de ser destroçada em várias partes, cuja degustação acaba sendo 
autorizada ao modo da dosagem de comprimidos terapêuticos, ministrados em 
pequenas quantidades regularmente espaçadas (2014b, p. 185). 

Nessas condições, as discussões possíveis no âmbito das disciplinas, que deveriam ser 

ocasionadas pela atividade cinematográfica, eram prejudicadas. Mais uma vez, os estudantes 

perdiam o foco. 

De qualquer forma não seria prudente de minha parte responsabilizar somente o 

currículo ou a estrutura da escola como o principal motivo da inoperância ou da ineficiência ao 

realizar as atividades cinematográficas em sala de aula. No Ensino Médio do Waldemar 

Mundim, a rejeição por essas narrativas cinematográficas, em especial as nacionais, também 

ocorreu por uma questão de repertório. 

Ainda que essa questão seja também de ordem curricular63, o aspecto tratado aqui não 

se limita pelos muros do colégio, mas os atravessam como fazem as experiências que transitam 

em todos os sentidos, para dentro e para fora da escola (MARTINS, A. F., 2014a). Assim, é 

 

63 O repertório de imagens bem como o aspecto da cultura visual dentro dos limites da escola será discutido no 

capítulo [Sequência 4] EXT/INT. Lugares de aprender – TARDE. 
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possível afirmar que as experiências extraclasse são basilares na constituição de um repertório 

de vida e consequentemente de uma concepção de cultura visual dos/entre estudantes e 

professores. 

E uma vez, ao entremear nesse universo de visualidades, é possível perceber que a 

influência das narrativas cinematográficas hegemônicas inibe ou oblitera as possibilidades de 

criar a sinergia entre escola e cinema. Fazer uso do extenso repertório de filmes curtas-

metragens e de filmes média-metragens, este último incomum até mesmo nos circuitos 

normativos de distribuição e exibição cinematográfica, não é uma opção a ser considerada. 

Quem, professor ou estudante que não seja da área, lembraria dos filmes curta-metragem ou 

dos filmes média-metragem? 

O resultado para essa pergunta era evidenciado pela falta de interesse dos estudantes 

pelos filmes, fossem eles nacionais (pela influência de expectativa estética) ou estrangeiros 

legendados (pela relação curricular). Ninguém ou poucas pessoas que estão fora do bunker64 

audiovisual lembrariam de vídeos curtas-metragens e média-metragens – eu respondo. A força 

do modus operandi hegemônico (CANCLINI, 2013) nos transformou em estrangeiros no nosso 

território, o outro além da fronteira nas narrativas cinematográficas dominantes. 

Enquanto método de ensino, para lidar com a percepção dos estudantes de que as suas 

histórias não podem ser manifestadas em narrativas cinematográficas, eu tentei diminuir as 

relações de poder estabelecida pelos papéis em sala de aula – docente e estudantes – 

humanizando a figura do professor e, ainda, destaquei a importância de seus olhares e vivências. 

Para isso, eu fiz uso de relatos pessoais que aconteceram quando eu tinha a mesma idade que 

os estudantes.  

Normalmente, quando abordo os processos de criação de roteiros cinematográficos, 

costumo expressar que não há fonte mais rica que a própria vida para inspirar o 

desenvolvimento de filmes de ficção. Para embasar essa afirmação, eu compartilhei duas 

histórias pessoais em sala de aula. Uma sobre o meu primeiro beijo e a outra sobre um acidente 

em uma ocasião de desobediência aos pais. Para visualização da aula expositiva, relato parte da 

história sobre o beijo: 

 

64 A expressão “bunker” surgiu em contexto de conversa informal com Bráulio Vinicius Ferreira, professor e 

pesquisador na área de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Artes Visuais da UFG. 
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Eu fui uma criança muito tímida. Aos doze anos de idade eu não conseguia 
olhar nos olhos das pessoas com vergonha de encará-las, então, quando 
andava pela rua, olhava sempre para o chão. Um certo dia, ao chegar de 
viagem ao prédio onde morava com a minha mãe, uma menina linda, nova 
moradora do condomínio, fitou os olhos em mim: 

- Quero beijar na boca desse menino [disse enfaticamente a menina]! 

Eu fiquei apavorado! É praticamente uma sentença de morte para uma pessoa 
tímida ser intimada dessa forma. Eu enrolei o máximo que pude até 
começarem a surgir os boatos entre meus amigos de que eu não sabia beijar. 
PRONTO! Outra afronta! É claro que eu não assumiria nunca que eu era boca 
virgem [bv na abreviação dos adolescentes para quem nunca beijou]. E para 
provar que eu sabia sim beijar, comecei a praticar em laranjas, em espelhos, 
com o meu próprio braço e até em uma porta de vidro para que meus amigos 
pudessem ver do outro lado o movimento da boca. 

Um certo dia, Letícia, a menina linda que queria me beijar, enviou uma 
intermediária [mais velha que a gente] para me convencer [ou seja, ela queria 
muito ficar comigo]. A mediadora me encurralou na escada do meu bloco: 

- Escuta aqui, Renato! A Letícia quer muito ficar com você! Por que você não 
a beija? 

- A Juliana [a mediadora], sabe o que é [gaguejando], eu pensei bastante sobre 
o assunto. Eu cheguei à conclusão que esse negócio de beijar na boca pode 
atrapalhar os meus estudos! [que jogada de mestre a minha, pensei! Agora 
ninguém mais iria questionar o fato de não ter coragem de beijá-la] 

- Para com isso, Renato [respondeu Juliana]! Essa coisa de atrapalhar os 
estudos só serve para os adultos! Isso não acontece com criança! 

Me despedi de Juliana, que incrédula foi direto para a casa de Letícia a fim de 
relatar a minha resposta. As duas conversaram e rapidamente Letícia correu 
ao meu encontro. Novamente encurralado ela me faz uma proposta: 

 - Renato, escute aqui! Eu quero muito ficar com você, então eu pensei em 
uma coisa para facilitar. Eu posso ficar com o Murilo e depois eu fico com 
você! O que você acha? 
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“Nossa! Que absurdo uma proposta dessas”, as pessoas poderiam pensar! 
Contudo, as mulheres estão anos luz à frente dos homens. Essa, na verdade, 
foi uma jogada genial de Letícia. Explico: na minha infância, os meninos 
tinham uma mania de só fazer alguma coisa se o outro amigo fizesse. - Vamos 
roubar manga? - Eu só vou se você for! - Vamos pular no rio? Eu só pulo se 
você pular! E assim para todas as questões que pudessem significar um desafio 
em nossa vida. Basicamente, ao convidar o Murilo para se juntar ao momento, 
ela diminuiu a pressão da timidez que eu sentia em estar sozinho. 

Diante daquela proposta acabaram-se todas as minhas argumentações. Eu não 
sabia o que dizer e a minha verdade sobre saber beijar estava desaparecendo 
em alta velocidade. A minha virilidade e masculinidade [por mais que eu não 
soubesse o que fosse masculinidade] estavam em jogo. Foi aí que respirei 
profundamente e disse: - Então tá! Desse jeito tá bom! Combinamos a data e 
ambos retornamos para nossas residências.  

Eu não faltei ao compromisso. Todos os meus amigos estavam presentes, 
incluindo o Murilo, que também estava ansioso. Para uma festa de aniversário 
só faltavam os docinhos, salgadinhos e refrigerante. Uma roda de 
aproximadamente 15 meninos se formou ao redor da gente. Letícia se 
aproximou e em bom tom fez uma exigência:  

- Eu vou te beijar primeiro e depois beijo o Murilo! [eu ainda não havia 
percebido o quão astuta Letícia foi] 

Não pude recusar. Seria a minha pena de morte se eu não encarasse o 
momento. Eu simplesmente balancei a cabeça afirmando que estava tudo bem, 
quando na verdade eu estava morrendo de medo. Disfarcei o suor escorrendo 
pela testa. Eu retirei do rosto os óculos de lentes grossas. Entreguei ao meu 
amigo, pois não sabia se eles iriam se quebrar quando nos beijássemos. Na 
verdade, eu não sabia o que iria acontecer. Eu olhei em volta e os meninos 
balançavam os braços como se estivessem em um ringue de luta. Andei em 
passos pequeninos em direção à Letícia. 

Eu não percebi quando Letícia me deu o abraço da jiboia! Ela me envolveu 
em seus braços e me deu um beijo certeiro! 

- Meu deus do céu! Que coisa maravilhosa [pensei]! 

Um calor subiu de baixo para cima. Eu não sabia se respirava ou não 
respirava! As pernas ficaram moles e eu não sabia o que fazer com os braços! 
Foram três minutos de primeiro beijo! TRÊS MINUTOS! A minha mente se 
afastou do barulho e da algazarra que nos cercava. Lentamente nos afastamos 
e ainda arfante, perguntei ingenuamente: 

- Você vai beijar o Murilo agora? 

- Não! Vou te beijar de novo! [me envolveu mais uma vez em seus braços] 

Letícia foi o primeiro amor da minha vida nos auge de meus doze anos! Dizem 
que Murilo até hoje espera pela oportunidade de ser beijado por aquela menina 
linda de cabelos amarelos. (CIRINO, 2019a) 

Ao final da exposição dessas histórias, os e as estudantes foram indagadas: “quem nunca 

aqui viveu uma história de amor? Quem nunca se apaixonou? Quem nunca sofreu? Talvez 

vocês não saibam o que é isso, pois espero que nesta sala ninguém tenha beijado ainda!”. A 
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recepção das histórias pode ser considerada positiva, já que a maior reação, em todas as salas, 

é o riso. Sentimentos como amor e a paixão, e, ações de relacionamento, como o beijo, são 

situações as quais a maioria dos estudantes vivenciaram de formas singulares65. 

No filme Adaptação (ADAPTAÇÃO, 2003), o personagem Charlie Kaufman, um 

roteirista de cinema com bloqueio criativo, durante uma palestra sobre como escrever roteiro 

para cinema pergunta ao palestrante: 

E se um escritor tentar criar uma história onde não acontece muita coisa, onde 
as pessoas não mudam e não tenham epifanias? Eles lutam, se frustram e nada 
se resolve? Assim como no mundo real. … (KAUFMAN; KAUFMAN, 2000, 
p. 88)66  

O personagem Robert Mckee, especialista em escrita de roteiros para cinema e que na 

verdade é uma pessoa real, assim como Kaufman, responde enfático: 

[…] O mundo real? A merda do mundo real? Primeiro, se você escrever um 
roteiro sem conflitos ou crise, você matará seu público de tédio. Segundo: 
nada acontece no mundo? Você ficou louco? As pessoas são assassinadas 
todos os dias! Há genocídios, guerras e corrupção! Todo santo dia, alguém no 
mundo sacrifica sua vida para salvar a vida de outra pessoa! Todo santo dia 
alguém toma uma decisão consciente de destruir outra pessoa! As pessoas 
encontram o amor e o perdem, pelo o amor de Deus! Uma criança observa sua 
mãe ser espancada até a morte nos degraus de uma igreja! Alguém passa fome! 
Outro trai seu melhor amigo por uma mulher! Se você não consegue ver essas 
coisas na vida, então, meu amigo, você não sabe nada sobre ela! Então por 
que eu perderia duas horas preciosas da minha vida para assistir ao seu filme? 
Não vejo utilidade nisso! Não vejo a menor utilidade nisso! (2000, p. 89) 

A intenção era fortalecer o viés que a vida é o ponto principal dos enredos 

cinematográficos. Para fechar o raciocínio, eu exibia ao fim das aulas o filme FAKEOMB 

(FAKEOMB, 2004) realizado com parcos recursos técnicos e financeiros. A narrativa foi 

protagonizada por mim como exercício da disciplina de Produção Audiovisual do curso de 

Comunicação Social da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). O filme relata com ironia o cotidiano de um estudante 

em uma faculdade pública que existe apenas em seus “sonhos”. 

 

65 O relato pessoal sobre o “primeiro beijo” gerou certo incômodo na professora responsável por me acompanhar 
nas turmas. Em conversa pelo WhatsApp, ela manifestou desaprovação tanto para o relato como para com a reação 
dos estudantes. Baseada em questões religiosas e dogmáticas, ela me pediu para não realizar o relato. Esse fato 
merece atenção, pois a professora, de certa forma, escolhe não abordar questões que permeiam as vivências dos 
estudantes tanto em sala de aula quanto fora dela.  

66 Tradução livre do roteiro. 
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Figura 44: o protagonista narra os benefícios de uma universidade pública. 
Fonte: Fakeomb, 2004. 

Ao apresentar uma narrativa cinematográfica possibilitada por uma experiência pessoal 

e tão próxima de suas realidades, os estudantes conseguiam conceber a possibilidade em 

atualizar na condição fílmica as narrativas de seus respectivos cotidianos. A partir dessa 

condição, o conteúdo das aulas foi direcionado para as questões conceituais e técnicas do roteiro 

cinematográfico. 

O elemento chave no exercício de pensar o cinema no contexto escolar, imbricando arte 

e educação, foi uma tentativa de “rever” os papéis estabelecidos entre estudantes e professores. 

Não há como negar a relação de poderes entre esses sujeitos, contudo, ao reconhecer a 

autonomia dos alunos enquanto produtores de suas próprias narrativas, a noção do que é “arte” 

adquire novas perspectivas. A referência de espaço-tempo que estrutura o conceito passa a ser 

percebida sob uma ótica onde essas pessoas não só consomem – ou decoram –, mas se tornam 

agentes na construção dos sentidos e da história.  
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[SEQUÊNCIA 4] EXT/INT. LUGARES DE APRENDER – TARDE 
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[SEQUÊNCIA 4] EXT/INT. LUGARES DE APRENDER – TARDE 

 
Figura 45: fragmento do filme Nó na Tripa 
Fonte: Nó na Tripa, 2014 

“Suas terra uma pulha! Meus pais nasceu aqui, eu nasci aqui, meus fi nasceu aqui e pelo 

andar da carruagem, meus neto vai nascer aqui também!” 

A citação anterior foi retirada de um diálogo do filme Nó na Tripa (NÓ NA TRIPA, 

2015), realizado pelo Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. Na ocasião, o personagem 

Eurípedes de Oliveira enfrenta o Coroné (J.Bamberg) em meio a uma disputa violenta por terra. 

O Coroné, alegando posse sobre as terras, exige a saída imediata do caipira e sua família. 

Em tela, é o resultado de uma mise-en-scène orquestrada a dar conta do improviso ao 

mesmo tempo que garanta a devida exposição das pessoas que se voluntariaram a participar do 

filme. Esse “controle do diretor sobre o que aparece no quadro fílmico” (BORDWELL; 

THOMPSON, 2013, p. 205), no caso do Sistema, está mais relacionado ao papel de 

protagonismo das pessoas diante da própria narrativa sem si. 

Martins Muniz faz questão de garantir um tempo mínimo de tela para cada atriz e ator 

que tenha participado dos filmes. Normalmente, na maioria de seus filmes, as personagens não 

possuem nome, mas com certeza serão reconhecidas pelos espectadores. Fato que, muitas vezes 

por insuficiência de elenco, uma mesma pessoa interpreta personagens distintos no decorrer de 

uma trama. 
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Tal encaminhamento fere princípios não somente estéticos, de quem se acostumou com 

narrativas cinematográficas hegemônicas, mas desafia o realismo e a diegese que sustentam a 

narrativa fílmica. Contudo, o que a maioria dos espectadores não possuem ciência (e não tenho 

certeza se deveriam ter), é o jogo que permite com que grupos como o Sistema possam contar 

suas histórias. 

Ao pensar na perspectiva de Aumont (2007) sobre enquadramento cinematográfico, 

posso afirmar que Martins Muniz é um enquadrador solidário. Jacques Aumont afirma que  

[...] foi para o cinema que foi forjada a palavra enquadramento, é no cinema 
que ela ganha seu verdadeiro sentido, o sentido de uma atividade do quadro 
que funda, também, o desenquadramento. Cineastas, os que dão uma 
importância decisiva à filmagem, sempre souberam: o quadro se define tanto 
pelo que ele contém quanto pelo que exclui. (AUMONT, 2007, p. 136) 

Talvez, a escolha mais potente e que possibilita ao Sistema CooperAÇÃO Amigos do 

Cinema ter construído uma história com 22 filmes documentados (algumas narrativas se 

perderam ou não foram oficialmente reconhecidas pelo grupo), seja o fortalecimento dos laços 

de amizade no qual se sustenta a realização cinematográfica. Segundo Alice Fátima Martins, 

[...] ao se reconhecer alguém como amigo, não é possível pensá-lo como coisa. 
O amigo é, antes de tudo, um outro si, com quem se condivide a própria 
existência. Além disso, é preciso confiar no outro para dele discordar, sem 
abrir mão do compartilhamento do viver. Desse modo, ao escolher realizar 
filmes numa ação entre amigos, estabelecendo uma rede de CooperAção cuja 
produção demanda orçamentos baixíssimos, Martins Muniz traça os 
parâmetros de um perfil de narrativa cuja força poética está, sobretudo, nas 
relações de que está emprenhada, antes de submeter-se a certos protocolos 
formais cobrados pelas instâncias legitimadoras dessas produções. 
(MARTINS, 2019, p. 118) 

A rede de CooperAÇÃO que se firma também pela colaboração é o aspecto simbólico 

que converge as experiências e vivências do grupo em uma devir-escola. Um lugar onde se 

aprende que é prioritariamente baseado nas trocas afetivas e solidárias entre os membros que 

nele se fazem mestres e mestras-aprendizes. É uma escola no gerúndio, sempre em processo, 

sempre em construção. 

Muito semelhante em partes à música Casa (A CASA, 1980a), utilizada nas aulas de 

artes visuais para as turmas do Ensino Fundamental II do Waldemar Mundim mas bem diferente 

dessa instituição militar educacional, o Sistema sempre foi uma arena que “não tinha teto, não 

tinha nada” (A CASA, 1980a). Agora, diferente da música, esse lugar sempre teve “chão” onde 

todo mundo podia pisar. 
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Esse chão não é uma superfície física propriamente dita. Apesar do grupo sempre se 

reunir na casa do Martins Muniz para se organizar nos processos de realização cinematográfica, 

o chão de que eu falo é uma referência, uma localização simbólica dessa devir-escola. Deleuze 

e Claire Parnet (1998) escrevem que 

Os devires são geografia, são orientações, direções, entradas e saídas. Há um 
devir-mulher que não se confunde com as mulheres, com seu passado e seu 
futuro, e é preciso que as mulheres entrem nesse devir para sair de seu passado 
e de seu futuro, de sua história. Há um devir-revolucionário que não é a mesma 
coisa que o futuro da revolução, e que não passa inevitavelmente pelos 
militantes. Há um devir-filósofo que não tem nada a ver com a história da 
filosofia e passa, antes, por aqueles que a história da filosofia não consegue 
classificar. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 2–3) 

Devir-escola se diferencia do aspecto formal dos ambientes educacionais por não 

estabelecer uma sistematização em que seja possível separar fazer e saber fazer. A ação poética 

ou execução das atividades propostas pelo grupo não estabelecem os saberes e conhecimentos 

técnicos como pré-requisito. Afinal, o propósito, segundo Muniz é “fazer cinema brincando” 

(CIRINO, 2019b; MUNIZ, 2016; SATLER, 2019a). Quando e onde pode-se brincar na escola? 

Geralmente, esse verbo não pertence à sala de aula. 

Há sim expectativas em aprender e ensinar. Porém, essas atividades não estão 

vinculadas às formalidades curriculares das escolas de cinema ou às das escolas de qualquer 

natureza. Até porque, para Muniz,  

[...] esse fazedor de cinema, mestre artesão, a oficina distancia-se da academia, 
conquanto nesta as ênfases estejam mais no exercício do livre-pensar, nas 
discussões teóricas, nos territórios conceituais, e menos no trabalho braçal das 
feituras, enquanto naquela, na oficina, os processos de fazer e aprender 
mostram-se indissociáveis, ancorados num solo consistente a partir do qual 
tanto se produzem artefatos quanto se deflagram quaisquer discussões, 
fortemente vinculadas à própria experiência. (MARTINS, 2019, p. 130) 

Nesse Sistema escola-devir, há também conflitos e divergências, pois consiste em um 

espaço ora ordenado, ora prenhe de tensões. O resultado dessas consonâncias e dissonâncias dá 

vazão a um cinema que carrega em no fazer, o seu próprio embrião. Uma devir-escola de 

cinema, enseja em um devir-cinema? Um cinema cuja narrativa expõe uma 

produção/aprendizado coletivos, com e pelo outro. 

Estar e aprender em coletivo de forma colaborativa é um dos propósitos da escola, ou, 

ao menos, deveria ser. A maioria dos documentos institucionais contemporâneos, sejam leis, 

normas, regimentos e diretrizes que estabelecem expectativas para a educação formal, a escola 

– e o seu currículo – deve dar conta das complexas relações sociais por meio de uma formação 
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humanizada, cidadã e democrática. Nos anos 2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2000) estabeleciam que 

Na gestão e nas normas e padrões que regulam a convivência escolar, a 
política da igualdade incide com grande poder educativo, pois é sobretudo 
nesse âmbito que as trocas entre educador e educando, entre escola e meio 
social, entre grupos de idade favorecem a formação de hábitos democráticos 
e responsáveis de vida civil. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
2000, p. 65) 

Porém, apesar do ordenamento jurídico pátrio garantir a livre manifestação do 

pensamento a partir das trocas entre os membros da comunidade escolar, ao menos no Colégio 

da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, isso não foi observado ou presenciado por 

mim durante a pesquisa de campo. Ao contrário, houve manifestações [Figura 46] que só foram 

possíveis por terem sido realizadas em anonimato. 

 
Figura 46: bilhete anônimo deixado na parede de uma sala de aula durante o intervalo para a troca de professores 
Foto: Renato Cirino, 2017  

O meu objetivo com a realização cinematográfica dentro do Waldemar Mundim só 

poderia ser concretizado se as e os alunos se sentissem seguros para expressar suas 

sensibilidades e suas realidades. A categórica e sistemática disciplina militar exigiu que muitas 

negociações fossem feitas. Elas ocorreram antes mesmo de estabelecer as condições e 

instrumentos pedagógicos para se alcançar lugar de certa liberdade. 

A estratégia de convencimento com o Comando Militar da escola se baseou na análise 

do cenário escolar, com seus recortes espaço-temporais e relatos das vivências cotidianas. A 
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negociação previa, no contexto da disciplina de Artes Visuais, livre posicionamento e 

autonomia na criação de discursos, na condição de narrativas cinematográficas. 

Em contrapartida, a direção da instituição teria acesso às perspectivas estudantis sobre 

a escola e sobre seus próprios cotidianos (envolvendo a escola ou não). Do currículo, apesar da 

autonomia docente dentro da disciplina para planejar e executar as aulas, era esperado que o 

resultado final da experiência desse conta de um desenvolvimento interdisciplinar de 

aprendizagem do Ensino Médio [ver anexo C – Projeto Social – Mostra Audiovisual do 

CPMG do Waldemar Mundim (I MAWM)]. O Ministério da Educação sobre linguagem e 

interdisciplinaridade: 

[...] a interação entre linguagem e pensamento abre para a pedagogia da 
interdisciplinaridade, alguns exemplos poderiam ser lembrados: a linguagem 
verbal como um dos processos de constituição de conhecimento das Ciências 
Humanas e o exercício destas últimas como forma de aperfeiçoar o emprego 
da linguagem verbal formal; a Matemática como um dos recursos 
constitutivos dos conceitos das ciências naturais e a explicação das leis 
naturais como exercício que desenvolve o pensamento matemático; a 
Informática como recurso que pode contribuir para reorganizar e estabelecer 
novas relações entre conceitos científicos e estes como elementos explicativos 
dos princípios da Informática; as Artes como constitutivas do pensamento 
simbólico, metafórico e criativo, indispensáveis no exercício de análise, 
síntese e solução de problemas, competências que se busca desenvolver em 
todas as disciplinas. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2000, p. 77) 

O acordo entre a direção e eu possibilitou, apesar de tímido e breve, alguns resultados 

satisfatórios na integração de estratégias de ensino que geraram atuações transdisciplinares por 

parte dos docentes. Desenvolvimento das relações sociais, estruturação na elaboração de textos 

e discursos e raciocínio lógico foram algumas das habilidades percebidas. A realização 

cinematográfica também gerou produtos em atividades de outras disciplinas como História e 

Geografia. 

A chancela institucional por parte da administração do Waldemar Mundim foi de suma 

importância para o fortalecimento na crença de que os filmes dos e das estudantes eram levados 

a sério. A MAWM não ficou contou apenas com as divulgações individuais dos envolvidos, a 

própria UFG (2017) divulgou a realização da mostra dando ênfase na relação universidade, 

comunidade e cinema. 

Por isso que os e as estudantes solicitaram a adoção pela nomenclatura cinema. O 

conceito representou uma espécie de qualificação de seus respectivos trabalhos. A denominação 

cinema, em lugar de vídeo, ou audiovisual, a partir da percepção deles, concedia um status 

diferenciado para a produção e as experiências correlatas e derivadas. 
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O Waldemar Mundim, especificamente as salas de aula nas quais operamos um certo 

domínio sobre sons e imagens, representou um lugar de segurança, um lugar onde se poderia 

“aprender coisas de forma diferente” (CIRINO, 2017). Foi um evento para além do currículo e 

expectativas teóricas. 

No fim, a partir das relações e circunstâncias nas quais ocorreram minhas experiências 

e vivências, percebi que o lugar do Waldemar Mundim foi o de refletir sobre a imagem de si, 

de suas histórias e narrativas. Para mim e alguns envolvidos no campo de pesquisa, a trajetória 

esteve conectada ao sentimento de pertencimento e de autoestima. 

Não raro, no começo das atividades de realização cinematográfica, quando pensávamos 

em roteiro, memória e imaginário, era possível ouvi-los, pelos corredores, e pelas carteiras de 

salas distintas: “minha história é ruim” (CIRINO, 2017). Nesse lugar onde as histórias eram 

ruins, foi realizada uma mostra cinematográfica [Figura 47] com 19 filmes produzidos de forma 

independente, autônoma, colaborativa e solidária. 

 
Figura 47: filmes da I MAWM – Waldemar Mundim realizada no CineUFG 
Fonte: acervo pessoal, 2017 
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Processos relacionais entre os nós dos outros 

A cada filme realizado pelos e pelas estudantes cuja exibição terminava, um sentimento 

que eu sabia existir, mas não sabia a sua intensidade, crescia. Ao fim da exibição dos filmes, 

19 no total, fui tomado por um estado de estase. Uma descarga mental, memórias surgindo em 

uma velocidade incrível e, de repente, alívio imediato. As reflexões oriundas de uma mescla 

entre teoria e prática, sobre coisa que li e sobre coisa que fiz(emos) confluiu para aquele 

momento. 

Como nos exercícios poéticos que ensejam nas aventuras cinematográficas do Sistema, 

os e as estudantes do Waldemar Mundim firmaram suas histórias. Crença neles mesmos e 

descrença sobre um cinema ao qual eles aprenderam a amar e ter como referência. Que inova 

com artifícios digitais, repetindo as histórias hegemônicas com novas roupagens. Martin-

Barbero (2006), ao refletir sobre lutas de classe e dominação, propõe que a hegemonia “se faz 

e se desfaz, se refaz permanentemente num “processo vivido”, feito não só de força, mas 

também de sentido, de apropriação do sentido pelo poder, de sedução e de cumplicidade” 

(MARTIN-BARBERO, 2006, p. 112, destaques do autor). 

Independente das condições, as perspectivas hegemônicas nunca serão superadas. E, se 

por um acaso fosse possível, outros cenários se estabeleceriam enquanto referências 

normativas. Uma das conquistas com a utilização da realização cinematográfica no contexto da 

disciplina de artes visuais no Waldemar Mundim foi que, mesmo superficialmente, o e a 

estudante pôde ter consciência dos “fenômenos ao seu redor” e atuar com agência “neste 

mundo” (SÉRVIO, 2015, p. 46). 

 O filme No Signal (NO SIGNAL, 2017) pode ser utilizado enquanto analogia para a 

compreensão das disputas que se sucedem em contextos hegemônicos. O início da narrativa 

consiste em uma conversa casual entre um grupo de meninas, estudantes do Waldemar Mundim 

que é registrada por uma câmera subjetiva67. Em um determinado momento, uma das meninas 

escuta grunhidos e barulhos incomuns. Somente a personagem Ana Vitória, que representa a si 

mesma, percebeu que algo estava para acontecer. 

 

67 Ao todo são quatro estudantes, contudo, só é possível ver três. A quarta integrante do grupo se faz presente por 
meio da câmera. Como espectadores, sabemos que o enquadramento é realizado por um aparato eletrônico. Os 
efeitos visuais com inserção de uma espécie de limitador da imagem e o adicional da palavra rec. (gravando) dão 

ênfase na forma como a estudante registra o momento. 
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Incomodada com o fato de ser a única sensitiva no grupo, ela questiona incessantemente 

suas colegas. Encabuladas, uma delas chega a perguntar se Ana Vitória estava “usando drogas”. 

Ana Vitória ri. Em seguida, o barulho aumenta e as estudantes saem correndo pelo bairro onde 

estudam [Figura 48], em direção ao colégio.  

 
Figura 48: tentativa de fuga das estudantes após uma ameaça sonora 
Fonte: No Signal, 2017 

Elas chegam aos portões da escola e suplicam por acolhimento. Não são atendidas. Em 

uma última tentativa para se safarem dessa situação, elas correm para um beco adjacente à 

escola. Lá se sentem seguras, relaxam. Elas decidem que não há perigo e decidem ir embora. A 

quarta estudante, desconfiada, fica mais um pouco. 

Efeitos visuais que simulam interferências na imagem aparecem no visor da câmera. 

Uma aranha surge no enquadramento descendo até o chão por meio de um fio que teceu dos 

céus. Rapidamente, sem chance de escape, a estudante que ficou no beco tem a sua câmera 

destroçada, corte abrupto para uma tela em preto. O fim da imagem é também o fim da 

estudante. Não sabemos, mas supomos. 

A conexão a partir da narrativa relatada com as perspectivas sobre hegemonia dentro do 

cinema é a de que, após as discussões em sala de aula com um trabalho que visou o 

fortalecimento da potência das histórias de vida dos estudantes e consequentemente de suas 

capacidades de criação, eles iniciaram fuga. Para criar, teriam que fugir do lugar comum. 
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Porém, assim como as personagens (reais) da história ficcional de No Signal, os e as 

estudantes sabiam que, mesmo correndo, não poderiam escapar das garras e teias [Figura 49] 

das imagens hegemônicas com as quais eles nasceram e cresceram. Juntos durante o percurso, 

nós compreendemos que a autonomia, a solidariedade e a cooperação não nos permitia fazer 

cinema apesar da aranha, mas sim com a aranha. A tela em preto era começo também. 

 
Figura 49: revelação da ameaça que perseguia o grupo de estudantes 
Fonte: No Signal, 2017 

O começo parte da confiança no e na outra, da relação que estabelecemos conosco a 

partir de outrem. No cinema, a criação e a realização é e sempre será relacional. Em condições 

precárias de atuação, estabelecer relações colaborativas e solidárias são condições basilares 

para que o exercício poético seja possível. Nesses termos, Bourriad argumenta que  

a arte sempre foi relacional em diferentes graus, ou seja, fator de socialidade 
e fundadora de diálogo. Uma das potencialidades da imagem é o seu poder de 
reliance (sentimento de ligação), retomando o termo de Michel Maffesoli: 
bandeiras, siglas, ícones, sinais criam empatia e compartilhamento, geram 

vínculo. (BOURRIAD, 2009, p. 30) 

Porém, na realização cinematográfica proposta pelo Sistema e inserida no contexto 

escolar do Waldemar Mundim, os vínculos foram estabelecidos antes mesmo da imagem ou 

das ações que a geraram. A confiança entre as e os sujeitos perpassa por sentir de perto o 

comprometimento com a história a qual eles pretendem dar cabo e fazer virar filme. 

Nesse sistema (do Sistema e do Waldemar Mundim) o 
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O trabalho colaborativo é, antes, um encontro de subjetividades, um processo 
de renúncia e aceitação. Antes da constituição estética no diálogo com o 
mundo, o processo construtivo, poético, se depara com a premência 
ontológica, balizado pelo criar subjetivo e pela crudeleza do mundo natural e 
suas resistências materiais. (MARTINS; ROCHA, 2013, p. 3526) 

Nessa “crudeleza do mundo natural” se encontram os conflitos, as disputas. A atuação solidária 

e colaborativa nunca pressupôs um acordo de paz no qual não espaço para posições dissonantes. 

Ao contrário, são os diálogos provocados pelas discordâncias, das mais tênues às mais 

tensas, que fortalecem a base de uma amizade que conduz não somente a realização 

cinematográfica mas também o produto final. Martins Muniz, a meu ver, sacrificou aspectos 

estéticos e estruturais de seus filmes a partir da amizade. Não por acaso, a 

[...] ação orientada pela amizade, que dá nome ao coletivo, incorpora um dos 
traços políticos mais fortes. Reside aí, também, o elo que estabelece diálogo 
com uma das dimensões estéticas, ou antes, poéticas importantes desse 
trabalho, qual seja o aspecto lúdico que preside as narrativas, desde a sua 
produção até a relação com a audiência. Finalmente, o princípio de produzir o 
máximo a partir de um mínimo de condições infraestruturais resulta num estilo 
próprio de contar histórias no cinema, no qual entrecruzam-se aspectos éticos 
e estéticos irrefutáveis. (MARTINS, 2019, p. 124) 

O “estilo próprio” sobre o qual fala a cineasta Alice Fátima Martins está inerente às 

circunstâncias nas quais é possível fazer pensando um cinema próprio. Assim, o próprio 

conceito do que seja filme precisou passar pela aceitação de uma estética de possibilidades. A 

não aceitação impediria o exercício poético dos grupos, pois dificilmente encontrariam 

condições de atender aos parâmetros técnicos e estéticos estabelecidos pelo cinema mainstream. 

Sábio sempre foi o Muniz, para fazer deve-se brincar. O foco não é o produto e sim o processo. 

Por ter o processo enquanto referência para a ação criativa, Martins Muniz consegue 

trabalhar praticamente em quaisquer circunstâncias nas quais são estabelecidas as 

possibilidades da realização cinematográfica. A equipe tem papel ativa na sugestão de 

resoluções para os imprevistos corriqueiros que ocorrem em trabalhos que dependem de 

voluntários e voluntárias. Entretanto, no Sistema a partir de cada 

[...] nova trama a cada imprevisto é muito mais vivenciada pelo Muniz. É 
como ele como roteirista e diretor, que é também o articulador do grupo, 
tivesse um filme na memória, mas devido às necessidades e imprevistos 
substituísse partes, adicionasse camadas, recortasse trechos e assim 
procedesse mentalmente durante todo o processo de captações. 
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Desse modo, as circunstâncias geradas pela flexibilidade do voluntariado no 
Sistema CooperAÇÃO requisitam uma habilidade de ir e vir na narrativa 
fílmica, o que se traduz por uma flexibilidade na coerência e no continuísmo, 
bem como na necessidade de refazer o filme continuamente. (2016, p. 205) 

Uma estratégia utilizada por Muniz é a de recortar o roteiro, suas ações e diálogos, em 

tiras de papel [Figura 50]. Normalmente, ele não apresenta os seus textos com antecedência 

para os atores ou equipe porque não é possível garantir as pessoas que estarão disponíveis para 

trabalhar no filme na data combinada. No dia da filmagem, com o roteiro segmentado, ele refaz 

a narrativa alterando a ordem das ações, retirando e inserindo novos elementos.  

 
Figura 50: Muniz e a equipe reorganizam o roteiro de Agonia, 2018 
Foto: Renato Cirino, 2018 

É possível encontrar satisfação na realização de um filme cujas circunstâncias 

obrigaram soluções criativas e engenhosas. Para se recortar um filme é necessário se abdicar 

de expectativas, planos e convicções. Para tirar o cinema do recorte generalista de suporte 

pedagógico é necessário coragem e resiliência. 

Eu sempre vínculo essas duas últimas palavras ao exercício cinematográfico realizado 

por mulheres. Alice Fátima Martins, que sempre me agraciou com relatos sobre a condição da 

mulher nesse lugar dominado por homens, me falou sobre Samira Makhmalbaf 

(MAKHMALBAF FILM HOUSE, 2022). Eu já conhecia a cineasta, mas não conhecia a sua 

história. 
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De certa maneira, a trajetória de vida de Samira Makhmalbaf reforça a minha posição 

em relação às possibilidades e à potência da realização cinematográfica enquanto exercício de 

ser e estar no mundo. Alice Fátima Martins escreve que, 

Samira escolheu abandonar a educação formal para aprender a fazer o ofício 
do cinema, respondendo às exigências que o domínio dessa linguagem lhe 
impôs, num contexto social nem sempre disposto a autorizar tais aventuras 
para uma mulher. Sua formação, fora da instituição escolar, foi propiciada 
pelo cinema em suas dimensões de educação política e social. Em lugar dos 
textos acadêmicos, as narrativas sobre o mundo e seus sentidos foram tecidas 
recorrendo-se à linguagem fílmica. Nesses termos, as relações possíveis entre 
cinema e educação situam-se muito além da mera utilização de filmes como 
recurso didático no contexto escolar. Ao lado das relações ativas e sensíveis 
que o público possa estabelecer com filmes das mais diferentes naturezas, a 
possibilidade de contar histórias por meio das imagens em movimento e 
sonorizadas, em toda sua complexidade e potência, viabiliza formação 
educativa em múltiplas dimensões e aspectos, incluindo o sensível, o político, 
o social. (MARTINS, 2019, p. 65) 

A experiência no Waldemar Mundim foi um lampejo de mudança no papel do cinema 

no contexto escolar. Assim como Samira precisou resistir às expectativas sociais, não somente 

enquanto mulher, mas enquanto uma cineasta que se aventurou em território 

predominantemente masculino, precisamos sustentar as mudanças. 

O cinema é manifestação poética ao mesmo tempo que é espaço de resistência. Todos 

somos afetados por ele. Néstor Garcia Canclini (2013) sobre essa perspectiva afirma que  

Mesmo aqueles que se preocupam com megaestruturas e concentrações 
monopolistas de poder - mais fortes do que nunca - têm que lidar com os 
dilemas usuais da arte: trabalhar as fronteiras porosas entre o real e o ilusório, 
entre a transgressão e a formação de novos sentidos. (CANCLINI, 2013, p. 
21) 

A resistência só o é, de fato, quando existe a partir da práxis. Quando ela está restrita às 

discussões teóricas ou limitada aos espaços de intelectualizados, ela é apenas mais um entre 

vários conceitos cuja função é salvaguardar lugar de fala (que de tanto foi usado, acabou por 

ser esvaziado). E foi, através de um desejo por resistência, que iniciei a incursão nesse projeto 

de pesquisa. Na possibilidade de se fazer existir por meio das narrativas cinematográficas. 

Não estive só. Vivi com gente que acredita nos outros e que juntos (r)existimos pois 

estivemos juntos. Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema e Colégio da Polícia Militar de 

Goiás – Waldemar Mundim nunca foram só campo, foram berço, colo e força criadora. Foi a 

resistência na prática, o verdadeiro legado [Figura 51] de quem acredita na história dos outros.  
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Figura 51: Cartaz do filme solidário e colaborativo O Legado do Artífice 
Autora: Cátia Ana Baldoíno Silva 



 

  

216 

[SEQUÊNCIA 5] INT. O LEGADO DE ARTÍFICES – POENTE 
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[SEQUÊNCIA 5] INT. O LEGADO DE ARTÍFICES – POENTE 

 
Figura 52: J.Bamberg, Lorena Cintra e Adriane Camilo nos bastidores do filme O Legado do Artífice 
Foto: Renato Cirino, 2018 

Este é o último capítulo da escrita doutoral, antes de concluí-la. Nele, é importante frisar, 

não me aprofundo em questões conceituais ou falo sobre os meandros teórico-científicos. No 

contexto da pesquisa, tal escolha pode parecer deslocada e até incoerente com o propósito de 

um texto acadêmico. 

No entanto, se você chegou até aqui – sem pular trechos do texto – pôde perceber que a 

base para as minhas reflexões esteve imersa na empiria, na prática, na vida que existe dentro, 

mas, sobretudo, fora das fronteiras intelectualizadas dos grupos e pessoas que estudam e fazem 

cinema. Tudo o que discuti com os autores e autoras presentes nessa escrita culminaram no 

salto poético, no filme O Legado do Artífice (O LEGADO DO ARTÍFICE, 2020). 

Um salto de vida, eu diria. Literalmente. Escrevo isso, pois como pode ser visto na 

Figura 52, a bióloga-não-atriz-profissional, Lorena Cintra, estava grávida de três meses 

quando as gravações começaram em janeiro de 2018. A partir de abril de 2018, data em que a 

foto referente à Figura 52 foi realizada, Martin, que ocupava o ventre de Lorena, nasceria em 
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três meses. Do início das filmagens em 2018 à finalização da produção em 2020, eu obtive dois 

legados. 

A referida imagem é a síntese do que foi a feitura do Legado (é assim que nos referimos 

internamente ao filme). Um grupo de pessoas que, ligadas por laços de afeto e afinidades, se 

empenharam na crença de que era possível contar uma história sobre um contador de histórias. 

Uma narrativa idealizada pela escritora, poetiza, pesquisadora e cineasta, Alice Fátima Martins 

no ano de 2017.  

Tal contador era Martins Muniz. Artesão das imagens, tecedor de narrativas, o mestre 

artífice do cinema. Assim como a vida de Muniz sempre esteve presente em seus filmes, seja 

em elementos narrativos ou em estética, o Legado surge na conexão entre cinema e mundo 

natural, entre história dos filmes e história das pessoas. 

Em 2017, durante o processo de escrita do roteiro (2018b), Alice Fátima Martins decidiu 

enviá-lo ao Muniz para que ele pudesse apreciá-lo. Ainda que estive em desenvolvimento, a 

cineasta queria sugestões e impressões daquele que inspirava a escrita cinematográfica. A ação 

gerou o diálogo (MARTINS, 2017c) em aplicativo de mensagens que reproduzo a seguir: 

Muniz: que viagem, quero um taco desta lombra que você fumou, aaadorei 
(sic) estou na fita. Quando vamos começar, se não achar anã anão, faz o truque 
das pernas embutida.  

Alice: kkkkkk kkkkkk kkkkkk kkkkkkk [gargalha com Muniz que também ri] 

Alice: Disse que nesse filme ele só vai atuar. Que não vai me ajudar não. Que 
é ator. Tá me enchendo o saco aqui. (MARTINS, 2017c) 

A partir das práticas estabelecidas nas relações solidárias, construídas ao longo de quase 

uma década de convívio no Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, e com interesse em 

promover ação tangível através de uma postura poética, 

[...] o filme em pauta foi proposto e está em curso com a participação do 
próprio Martins Muniz, e sua realização busca estabelecer espaços de 
negociação entre os participantes em relações mais horizontais [Figura 53] 
que verticais. Talvez fosse possível mesmo pleitear uma ética e uma poética 
pautadas pela solidariedade para a produção deste projeto fílmico, bem como 
para a pesquisas ancoradas em cultura visual (MARTINS; SATLER; 
CIRINO, 2018) 
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Figura 53: cena realizada no último dia de filmagem do filme O Legado 
Foto: Renato Cirino, 2018 

Ao todo, da construção do roteiro ao produto finalizado, foram três anos de trabalho. O 

filme  

trata da visita que o Mestre (representado por Martins Muniz) recebe de uma 
jovem graduanda (representada por Lorena Cintra). Ela deseja fazer uma 
entrevista sobre a trajetória profissional do Mestre, na condição de realizador 
audiovisual, pois esse é o tema do trabalho de conclusão de curso da estudante 
de comunicação. A entrevista é entrecortada por situações inusitadas, algumas 
das quais assustam e surpreendem a jovem pesquisadora [Figura 54]. 
(MARTINS; SATLER; CIRINO, 2018) 

 
Figura 54: a estudante se assusta com a magia do mestre artífice 
Fonte: O Legado do Artífice, 2020 
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Após os apontamentos e comentários que fizemos eu, Renato Cirino, e Lara Satler, 

cineasta e pesquisadora, ambos codiretores do Legado, nós conseguimos fechar a estrutura 

basilar para a realização cinematográfica. Lembro que uso o termo basilar, pois como se trata 

de um filme colaborativo, com participação voluntária, as realizadoras deveriam estar atentas 

às circunstâncias, com mudanças repentinas e até mesmo drásticas para a narrativa pudesse 

acontecer. 

Com a finalização da estrutura concebemos o storyline e a sinopse de O Legado do 

Artífice: 

Storyline 

Martins Muniz é um velho artífice, mestre do cinema, em busca de um 
herdeiro para quem deixar seu legado 

Sinopse 

Entre a ousadia de experimentar e a magia do ofício, as histórias contadas pelo 
artífice do cinema, Martins Muniz, são habitadas por muitos e diversos 
personagens. Vários candidatos querem dar prosseguimento ao trabalho do 
velho mestre. Só um será o escolhido. (O LEGADO DO ARTÍFICE, 2020) 

As filmagens aconteceram no ano de 2018. Fora oito encontros realizados em finais de 

semana para possibilitar a participação do maior número de pessoas. Nós trabalhamos em 

quatro locações, a saber, Parque Cascavel, casa do Muniz, Circo Laheto e Catedral das Artes. 

Com exceção do Parque Cascavel, um espaço público na região Sul de Goiânia-GO, a atuação 

nos outros espaços só foram permitidas pelos vínculos solidários. 

A locação Parque Cascavel [Figura 55] representou o início da jornada de todos e todas 

que, por algum motivo, buscavam o mestre. Além de ser um portal para a morada do Artífice 

(Martins Muniz) e sua Anja (Vagna Muniz), foi também o ambiente no qual o filme A Última 

Bandeira (A ÚLTIMA BANDEIRA, 2016) foi realizado. Desde o início da narrativa em o 

Legado buscou-se conectar, em metalinguagem, as nossas experiências com os feitos passados 

do Sistema. 

Na ordem cronológica da narrativa – que não é a mesma da ordem de filmagem –, do 

Parque Cascavel, as personagens vão para a casa do Artífice. Um local sagrado no qual o mestre 

artífice guarda seus segredos ao mesmo tempo que é amparado e cuidado de perto por sua Anja 

Protetora. A locação é a casa onde vivem Vagna Luíza e Martins, um casal na realidade [Figura 

56]. 
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Figura 55: equipe técnica do filme preparando o cenário para filmagem 
Foto: Fábio Rocha, 2018 

 

 
Figura 56: Muniz (Artífice) e Vagna (Anja) formam um casal na ficção e na vida 
Fonte: O Legado do Artífice, 2020 
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Ao mesmo tempo em que o fio principal da narrativa acontece, há um fio simultâneo 

que se passa em um lugar onde a magia do circo acontece e a magia do cinema iria acontecer. 

O Circo Laheto [Figura 57] foi uma espécie de teatro de arena onde um grupo sagaz e crítico – 

em maior parte composto por crianças envolvidas no projeto social do circo que apareceram 

de última hora – se reuniu para assistir a trama entre o mestre artífice e os candidatos ao seu 

legado. 

 
Figura 57: gravação no Circo Laheto 
Fonte: O Legado do Artífice, 2020 

O surgimento do núcleo Circo Laheto na história, revela uma abordagem narrativa que 

ousa brincar com a metalinguagem. No decorrer do filme são apresentadas várias camadas que 

acomodam, em si, uma outra narrativa cinematográfica. Vejamos: 

O público que assiste ao Legado do Artífice (espectadores no mundo natural), 
vê, em tela,  

uma plateia cheia de palhaços, sertanejos e fantasiados que, por vez, assistem 

à jornada dos candidatos, da pesquisadora, do ajudante câmera, da anja e do 
mestre que, em determinado momento, viajam na memória de  

filmes realizados pelo Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 

 

Há, ainda, um outro trecho na narrativa fílmica que brinca não só com o conteúdo do 

filme, mas com o próprio gênero cinematográfico (e que torna a perspectiva da metalinguagem 
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ainda mais complexa). É uma mistura de ficção, de documentário, de fantasia e gêneros ainda 

não descobertos. Todo mundo filma e todo mundo é filmado [Figura 58]. 

 
Figura 58: as personagens brincam ao mesmo tempo em que contam histórias 
Fonte: O Legado do Artífice, 2020 

A parte final do filme, que brinca com o que o mercado estabelece enquanto gênero 

cinematográfico, consiste em uma narrativa documental sobre o trabalho do Sistema 

CooperAÇÃO Amigos do Cinema. É o momento em que os e as realizadoras do filme O Legado 

do Artífice falam sobre seus olhares em relação à história e memória que possuem de Martins 

Muniz. 

A diretora Alice Fátima Martins também faz o seu próprio resgate histórico no próprio 

filme. Em vários instantes da narrativa, ela invoca trechos curtos de filmes do Sistema que se 

relacionam no contexto apresentado [Figura 59]. Aparecem no filme, A Última Bandeira, O Pé 

de Pano, Fora do Padrão – O Filme, Fragmentos, Agonia, Diabo Velho, Egotismo, O Matuto 

ou dois dias e meio, Cachorro Louco e outros. 
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Figura 59: em um passe de magia, o Artífice compartilha seu passado com o público 
Fonte: O Legado do Artífice, 2020 

O Legado do Artífice possui 71 minutos de duração, portanto, um filme longa-metragem 

(BRASIL, 2001). Para que pudéssemos obter esse resultado, foi necessário captar 

aproximadamente nove horas de imagem através de cinco dispositivos cedidos solidariamente 

para a realização do filme. Já em relação ao som, por considerar um elemento de suma 

importância para a narrativa, foram captados quase quatro horas de som direto e dublagem 

(alguns sons foram gravados por aplicativo de mensagens). 

Pela complexidade da participação na feitura do Legado, o processo de montagem 

demorou dois anos para ser concluído. Nesse período, nós fizemos outros dois filmes 

(AGONIA, 2019; ANOS DE DELÍRIO, 2019) pelo Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 

meu filho Martin nasceu e ainda toquei adiante a pesquisa doutoral. 

Um dos desafios na edição do filme era conseguir organizar as imagens com a finalidade 

de agradecer à participação das pessoas evidenciando-as em tela. Situação comum para Muniz 

cuja resolução nunca é difícil já que ele sacrifica a narrativa para atender os laços afetivos. 

Pensando nisso, Alice Fátima Martins estruturou um roteiro com fácil conexão imagética, ou 

seja, as imagens saíram redondas para a montagem. Na parte técnica, a linha do tempo de O 

Legado do Artífice pode ser vista na Figura 60 e na Figura 61. 
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Figura 60: mapa da linha do tempo em aplicativo de edição de áudio e vídeo 
Fonte: acervo pessoal, 2020 

 

 
Figura 61: detalhe da imagem revela que cada risco é um corte de imagem e/ou áudio 
Fonte: acervo pessoal, 2020 

Com o filme montado, nós iniciamos o processo de circulação e exibição. A primeira 

exibição foi realizada na Universidade Federal de Goiás (UFG), no início de março de 2020, na 

abertura do semestre do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG 

(PPGACV/UFG, 2020). Na presença de Muniz, eu chorei. 

A quantidade de horas que passei na frente das telas, olhando, cortando, alterando, 

aumentando e diminuindo imagens não pode ser calculada. Mesmo amaciado e acostumado 

pela intensa exposição à narrativa de O Legado, eu me emocionei quando vimos o filme, juntos, 

pela primeira vez. O resultado do que vivemos enquanto prática e pensamos na teoria estava 

ali, diante de nossos olhos, 71 minutos resumindo mais de uma década de pesquisa da Alice e 

uma década da minha relação com o Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. 
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Enquanto as lágrimas caíam copiosamente pelo meu rosto, eu lembrei de uma parte do 

diálogo travado entre a estudante e o mestre artífice no tempo próximo aos 28 minutos do filme. 

Reproduzo aqui a transcrição: 

Estudante: Quantos prêmios os seus filmes já ganharam em festivais? 

Artífice: Nenhum! Nossos filmes não foram feitos para ganhar festival. 
Nossos filmes foram feitos para serem mostrados. Por hobbie. 

Estudante: Mas eu fiquei sabendo que o seu nome faz parte de categoria de 
festival. 

Artífice: Brincadeira dos amigos. Nós não merecemos tanto. 

Estudante: E também já me informaram que você recebeu algumas 
condecorações. 

Artífice: Brincadeiras dos amigos. Homenageando a gente em vida pra 
não ter que fazer tributos futuramente. (O LEGADO DO ARTÍFICE, 
2020) 

Muniz, como mestre artífice que é, não estava equivocado. Primeiro, em relação à 

homenagem. Tanto para Alice Fátima Martins quanto para mim, era importante que ele 

soubesse como enxergamos sua trajetória, seu estar no mundo e como somos com ele, em vida.  

Também não errou quando afirmou que “nossos filmes não foram feitos para ganhar 

festival. Nossos filmes foram feitos para serem mostrados” (O LEGADO DO ARTÍFICE, 2020). 

Partindo de um experimento, nós submetemos O Legado do Artífice para 11 festivais 

cinematográficos, nacionais e internacionais. Ele foi selecionado em apenas dois. Sendo que 

em um deles, o Cine Tornado Festival (STEEL, 2020), havia uma categoria específica para 

filmes Solidários. 

Nós já esperávamos por esse resultado. Afinal, o que nos interessou sempre esteve ao 

alcance: circular o filme entre sorrisos e abraços. E, caso você que chegou até aqui não tenha 

assistido ao filme, eu deixo um comentário de alguém que o assistiu. É um incentivo dado por 

uma pessoa que mora em outro hemisfério, fala uma língua distinta e vive em uma cultura 

diferente. 

O Legado é sobre isso. O Legado é sobre conexão, compartilhamento e amizade. Valeu 

à pena fazê-lo. Ao deguste! 
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Mensagem para Alice Fátima Martins de José Luis Alvarez Coitinho, diretora 
do Legado (COITINHO, 2021, tradução livre da língua espanhola) 

Oi, querida Alice, espero que você e o Professor estejam bem. Há pouco assisti 
com grande deleite “O Legado do Artífice”. Fiquei encantado! Uma maravilha 
ver vocês. Foi como voltar a vê-los pessoalmente. O filme me pareceu 
agradável e instrutivo, uma merecida homenagem ao homem incrível que é 
Martins Muniz e que, graças a você, agora eu o conheço. Eu gostei da estrutura 
do filme: um filme dentro de outro filme que, por sua vez, tem fragmentos de 
filmes em sua narrativa, muito original. Também apreciei o toque fantástico 
que vocês deram [no filme] com as perguntas feitas ao cineasta e as 
transformações de quem não fazia a pregunta certa para ele. Tendo lido a sua 
tese de doutorado, creio que isso era de se esperar. Em um dos fragmentos dos 
filmes do Muniz, eu acho que vi o Professor quando era jovem, estou certo ou 
foi imaginação minha? Foi muito lindo ver vocês entre tantas crianças e gente 
tão variada que bem representam a sociedade brasileira, e, talvez, mais 
precisamente a sociedade goianiense. Um ótimo efeito foi ver o Professor no 
epílogo gritando “Eu voltarei, eu voltarei!”. Como eu sou desses que ficam 
para ver os créditos, eu me beneficiei do prêmio final do Mestre Muniz 
falando com você. Eu também vi que a sua irmã Ruth e uma filha do Jairo 
[Professor] estão nos créditos, mas não percebi se aparecem no filme. Dê os 
parabéns ao Professor pela escolha da trilha sonora a qual achei uma delícia. 
Fiquei pensando na ênfase que Muniz dá à ideia de cooperação (Sistema 
CooperAÇÃO) do qual esse filme é um excelente exemplo. Vejo tanta gente 
(entre eles, eu mesmo) lutando sozinhos quando é tão lindo e mais eficiente 
fazê-lo em cooperação com os outros. Tomara que esses movimentos que 
nascem nos quatros cantos do mundo se propaguem rápido, porque em geral 
a ênfase está no individualismo mais radical. Eu parabenizo o Professor, você 
e toda a equipe por esse simpático projeto e espero que venham muitos outros. 
Muito obrigado por ter compartilhado comigo. Sinto vontade de, amanhã 
mesmo, fazer um filme artesanal, algo com que eu sempre sonhei. Eu 
compartilharei contigo alguns vídeos que o Chinito está fazendo e envia para 
o YouTube, como milhões de jovens em todo mundo. Mas eles os fazem 
sozinhos, perdendo a riqueza da pluralidade, ante a plena dissolução do 
conceito de comunidade física, cada vez mais substituída pelos vínculos 
virtuais. Aplausos para todos vocês, abraços e, claro, um bom uivo. 
Waaaoouuuu, waaaoouuuuu 

 

Assistam ao filme em: https://youtu.be/pQvbDRb99BM 

Ou aponte a câmera de seu aparelho celular para o código a seguir. 

  

https://youtu.be/pQvbDRb99BM
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Esse trabalho, Bóra fazer filmes? Realização cinematográfica colaborativa em lugares 

de aprender, foi iniciado em 2017 com o meu ingresso no curso de Doutorado em Arte e Cultura 

Visual do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG (PPGACV). O prazo 

regulamentar da instituição previa a finalização do processo em até quatro anos. 

Porém, esse é o tempo institucional. Ele não corresponde, necessariamente, ao tempo 

da experiência, da elaboração do saber e da concretude das vivências. Digo isso, pois o que eu 

quis saber com essa incursão acadêmica quando do ingresso na pós-graduação já me 

incomodava, me deslocava, me incitava há décadas. 

O que é minimamente necessário para se fazer um filme? Pergunto-me desde que 

fui inserido no contexto acadêmico que discutia a produção de imagens, na graduação em 

Comunicação Social, no ano de 2003. Colaboração e solidariedade, mesmo sem saber na 

época da faculdade, foram os pilares para sobreviver em uma universidade, carente de políticas 

públicas, mas que é gratuita e oferecia (ainda oferece) ensino, pesquisa e extensão de qualidade. 

Essas questões, juntas, formaram o impulso para a jornada que me conduziu para uma 

experiência solidária e colaborativa: que é minimamente necessário para se fazer um filme 

de forma colaborativa em uma perspectiva solidária em lugares de aprender? 

As ações de propostas teórico-práticas com base na realização cinematográfica dentro 

do contexto curricular no Colégio da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, a partir da 

sistematização do método Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, indicaram a necessidade 

de mudanças comportamentais e na maneira como o cinema é utilizado dentro da escola. 

Nesse sentido, não serviu apenas a compreensão e o reconhecimento da potência poética 

(e artística) do fazer cinematográfico, o domínio sobre a imagem e a agência no processo. Foi 

preciso inserir e trabalhar as narrativas de vida, o cotidiano escolar e comunitário das e dos 

estudantes. Foi desenvolvido ao ideia de que o lugar de aprender é também o lugar que se vive. 

E para fomentar vivências, criei condições para o acesso às histórias regionais e 

manifestações audiovisuais locais que contribuíram para a potencialização (e em alguns casos, 

criação) de um sentimento de pertencimento, de identificação e uma noção de vivência 

comunitária dentro do colégio. 

Com isso, no espectro coletivo, foi desenvolvida uma rede colaborativa que extrapolou 

os limites de atuação da disciplina de artes visuais contribuindo para o aprimoramento de 
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habilidades escolares e habilidades sociais. Formaram-se vínculos afetivos com base nas 

relações de solidariedade e colaboração. 

No entanto, apesar da escolha assertiva por métodos e estratégias que trouxeram 

resultados satisfatórios, comprovados pela produção audiovisual estudantil e pela realização de 

três filmes curta-metragem e uma narrativa longa-metragem em circunstâncias colaborativas, 

há muito o que ser feito. Movimentos como os que foram criados a partir desse trabalho, 

precisam ser potencializados, diversificados e duradouros. 

Não foi possível estabelecer, nem por aproximação, uma relação de tempo no qual as 

pessoas devessem estar comprometidas para que, iniciativas como a minha, pudessem surtir 

efeito permanente a ponto de promover mudanças factuais de transformação comportamental e 

social. 

As ações geraram impacto na escola. O comando e a direção escolar promoveram o 

fomento de equipamentos e incentivos para as produções audiovisuais estudantis. A 

coordenação pedagógica permitiu a adoção de abordagens não usuais. E, por fim, as estratégias 

de ensino foram ponte para novas experiências individuais dos estudantes. Ainda assim, eu 

terminei a pesquisa com uma sensação de trabalho inacabado. 

É certo que, independente do papel que eu exerci no processo e na escola, não há sujeito 

social que dê conta, sozinho, das relações políticas que nas quais a cultura do cinema enquanto 

suporte pedagógico se sustenta. São questões de políticas públicas, de cumprimento de lei e 

consciência social. 

Entretanto, apesar da minha breve passagem pela escola e pela vida dos e das estudantes, 

eu desejo firmemente que o meu trabalho tenha deixado alguma marca. Por menor que ela 

pareça, nem que seja um talho superficial ou uma pequena rachadura. Enquanto alguns vêm 

falhas, eu vejo brechas pelas quais podemos crescer e, portanto, cinemar! 



 

  

231 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FILMOGRÁFICAS 

  



 

  

232 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FILMOGRÁFICAS 

100. São Paulo: Leica Gallery São Paulo, 2014. Digital publicitário (2 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=DMkQQSt6d8s. Acesso em: 6 jun. 2022. 

A CASA. Intérprete: Boca Livre. Compositor: Vinícius de Moraes. São Paulo: Universal 
Music International LTDA, 1980a. Digital (2 min 12 seg). Disponível em: 
https://open.spotify.com/track/1JOi8uEaadvL5zcZspWglw. Acesso em: 3 nov. 2021. 

A CASA. Intérprete: Vinícius De Moraes. Compositor: Vinícius de Moraes. Rio de Janeiro: 
Sony Music Entertainment, 1980b. Digital (0m52s). Disponível em: 
https://open.spotify.com/track/7C9tyl5kLLZAZPCheCy3xx. Acesso em: 3 nov. 2021. 

A CASA. Goiânia: Independente, 2004. Digital Animação (2 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YhMC5DDa5SY&feature=youtu.be. Acesso em: 11 dez. 
2017. 

A FOME. Goiânia: Independente, 2017. Digital Animação (2 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NCrTX7If1s0&feature=youtu.be. Acesso em: 11 dez. 
2017. 

A ÚLTIMA BANDEIRA. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2016. Digital 
Ficção (48 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pSVpTNAa41o&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=
11. Acesso em: 18 maio 2016. 

ABEL SUING et al. (org.). Narrativas Imagéticas. 1aed. Aveiro: Ria Editorial, 2019.  

ABRAHÃO, M. H. M. B. Memória, narrativas e pesquisa autobiográfica. História da 
Educação, Porto Alegre, v. 7, n. 14, p. 79–95, 2003.  

ADAPTAÇÃO. EUA: Sony Pictures, 2003. Película Drama (115m). Disponível em: 
http://www.imdb.com/title/tt0268126/. Acesso em: 10 mar. 2019. 

ADICHIE, C. N. O perigo de uma história única. Tradução: Julia Romeu; Claudia Espínola 
de Carvalho. 1aed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. E-book. Disponível em: Adobe 
Digital Editions 4.5.  

ADORNO, T. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo (SP): Paz e Terra, 2008.  

AGONIA. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2019. Digital Ficção (12 
min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=o7MHf0wJIjU&list=PLDAA9A4D8B1B6C333. Acesso 
em: 26 mar. 2019. 

AGUIAR, A. Desmembramentos: abordagens em pesquisas a/r/tográficas. Em: DIAS, B.; 
IRWIN, R. L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria, RS: 
Editora UFSM, 2013. p. 169–179.  

ANOS DE DELÍRIO. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2019. Digital 
Ficção (34 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JKbUwBeAQSA&list=PLDAA9A4D8B1B6C333. 
Acesso em: 26 mar. 2019. 

AQUARELA. Intérprete: Toquinho. Compositor: Vinícius de Moraes; Fabrizio De André; 



 

  

233 

Toquinho. São Paulo: Universal Music International LTDA, 1983. Digital (4m19s). 
Disponível em: 
https://open.spotify.com/track/4LhxdvP3lfgH3ciOyO1BX1?si=xv7jCg74Qjqtb5LAWBKhX
Q. Acesso em: 12 nov. 2017. 

ARAÚJO, B. E. M. de. Cinema de Ficção Científica na Escola. 2018. 100 f. Dissertação de 
Mestrado - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. Disponível em: 
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8788. Acesso em: 2 fev. 2020. 

ARENDT, H. A condição humana. Tradução: Roberto Raposo; Adriano Correia; Margaret 
Canovan. 13. ed., reved. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016. E-book. Disponível em: 
https://www.amazon.com.br/Condi%C3%A7%C3%A3o-Humana-Hannah-
Arendt/dp/8530972163/.  

ARISTÓTELES. Poética. Tradução: Paulo Pinheiro. 2aed. São Paulo: Editora 34, 2017.  

ARTEFILIA: NOVOS FAZEDORES DE CINEMA. Goiânia: TV UFG, 2019. Digital 
CINEMA (3 min). Disponível em: https://youtu.be/pRWb-mDQzJY. Acesso em: 21 dez. 
2019. 

AUMONT, J. (Jacques). A estética do filme. Campinas: Papirus, 2009.  

AUMONT, J. Las teorías de los cineastas: las concepciones del cine de los grandes 
directores. ePUB r1.2ed. Barcelona: ePubLibre, 2002. E-book. Disponível em: Adobe Digital 
Editions 4.5.  

AUMONT, J. O olho interminável cinema e pintura. Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2007.  

AUMONT, J.; MARIE, M. Dicionário teórico e crítico de cinema. Tradução: Eloisa Araújo 
Ribeiro. Campinas: Papirus, 2003.  

BAMBERG, J. Sobre uma certa casa em Bremen, ou, no Goiás/Brasil de dentro. Em: PROF J 
BAMBERG: CADERNETA DE CAMPO. Goiânia, 27 fev. 2012. Disponível em: 
http://profjb-cadernodecampo.blogspot.com/2012/02/sobre-uma-certa-casa-em-bremen.html. 
Acesso em: 23 fev. 2022. 

BAPTISTA, M. Notas sobre os gêneros cinematográficos. Cinemais, São Paulo, v. 14, p. 
111–130, 1998.  

BARBOSA, A. M. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras. Estudos 
Avançados, São Paulo, v. 3, p. 170–182, 1989.  

BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulacao. Lisboa: Relógio d’Agua , Lisboa, 1991.  

BAUMAN, Z. O Mal-Estar Da Pós-Modernidade. Edição: 2ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
1998.  

BAZIN, A. O que é o Cinema? São Paulo: UBU EDITORA, 2018. E-book. Disponível em: 
Adobe Digital Editions 4.5. Acesso em: 15 nov. 2021. 

BERNARDET, J.-C. O que é cinema? São Paulo: Brasiliense, 1991. (Primeiros passos, v. 9).  

BERNIS, J. A imaginação: do sensualismo epicurista à psicanálise. Rio de Janeiro (RJ): 
Zahar, 1987.  



 

  

234 

BETTO, F.; FREIRE, P. Essa Escola Chamada Vida. 4aed. São Paulo: Atica, 1986.  

BOCHNER, A. P.; RIGGS, N. A. Practicing narrative inquiry. Em: THE OXFORD 
HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH. New York, NY, US: Oxford University 
Press, 2014. (Oxford library of psychology). p. 195–222.  

BORDWELL, D.; THOMPSON, K. A Arte do Cinema: uma Introdução. 1aed. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2013.  

BOURRIAD, N. Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ministério da Educação, Brasília, 
2018. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 
Acesso em: 10 jun. 2019. 

BRASIL. Presidência da República. LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Brasília, 23 dez. 1996. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 28 ago. 
2015. 

BRASIL. LEI No 13.278, DE 02 DE MAIO DE 2016. Altera o § 6o do art. 26 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao 
ensino da arte. Secretaria Geral, Brasília, Diário Oficial da União, 2 maio 2016. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm. Acesso em: 30 
out. 2021. 

BRASIL. Presidência da República. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.228-1, DE 6 DE 
SETEMBRO DE 2001. Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o 
Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - PRODECINE, autoriza a 
criação de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, 
altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional e dá outras providências. Brasília, 6 set. 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-1.htm. Acesso em: 29 ago. 2019. 

BRASIL, R. F. do. Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE-2011/2020) : 
Projeto em tramitação no Congresso Nacional - PL no 8.035/2010. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Edições Câmara, 2011. E-book. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/5826. Acesso em: 1 mar. 2018. 

BRASIL. Resolução no 7, de 14 de dezembro de 2010. Conselho Nacional de Educação; 
Câmara de Educação Básica, Seção 1, Brasília, Diário Oficial da União, p. 34, 15 dez. 
2010a. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. Acesso em: 10 
jun. 2019. 

BRASIL. Resolução no 10, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica., Brasília, Diário Oficial da União, 13 jul. 2010b. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf. Acesso em: 10 jun. 
2019. 

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA. Censo da educação básica 2020: resumo técnico [recurso 
eletrônico]. Brasília: Inep, , 2021a. Disponível em: 



 

  

235 

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tec
nico_censo_escolar_2020.pdf.  

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA. Resumo Técnico: Censo da Educação Básica Estadual de Goiás 
2020 [recurso eletrônico]. Brasília: Inep, , 2021b. Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tec
nico_censo_escolar_2020.pdf.  

BRESSON, R. Notas sobre o cinematógrafo. Tradução: Evaldo Mocarzel; Brigitte 
Riberolle. São Paulo: Iluminuras, 2005.  

CANCLINI, N. G. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia?. REVISTARQUIS, 
San José (Costa Rica), v. 2, n. 1, 2013. Disponível em: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/article/view/8618. Acesso em: 23 maio 2016. 

CANNES LIONS. Cannes Lions International Festival of Creativity. França, 1954. 
Disponível em: https://www.canneslions.com/. Acesso em: 6 jun. 2022.  

CARPENTER, B. S.; SPRINGGAY, S. Technology and Collaboration. Journal of 

Curriculum and Pedagogy, Filadélfia (EUA), v. 7, n. 2, p. 1–5, 2010.  

CARVALHO, C.; IMMIANOVSKY, C. PEBA: a arte e a pesquisa em educação. Reflexão e 
Ação, Santa Cruz do Sul, v. 25, n. 3, p. 221–236, 2017.  

CHAVES, I. M. A pesquisa narrativa: uma forma de evocar imagens da vida de professores. 
Educação em Debate, Fortaleza, v. 1, p. 86–93, 2000.  

CHICOVINICIUSVEVO. Toquinho - Aquarela. São Paulo, 2016. Streaming de Vídeos. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0. Acesso em: 16 nov. 
2018.  

CICLO SEM FIM/NANTS’ INGONYAMA. Intérprete: Graça Cunha e Nick Glennie-Smith. 
Compositor: Elton John et al. Los Angeles: Walt Disney Records, 11 jul. 2019. Digital (4 
min). Disponível em: https://open.spotify.com/track/7eZQqmBNumYI7QZuLRNZqk. Acesso 
em: 12 nov. 2021. 

CIRINO, R. Diário de Campo: experiência docente no Colégio da Polícia Militar de 

Goiás - Waldemar Mundim. Goiânia, 2017. Diário de campo. 

CIRINO, R. Diário de Campo: memórias, narrativas e visualidades. Goiânia, 2019a. 
Diário de campo. 

CIRINO, R. Diário de Campo: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema. Goiânia, 
2019b. Diário de campo. 

  



 

  

236 

CIRINO, R.; OLIVEIRA, P. P. O cinema de Martins Muniz: colaboração e resistência. Em: 
ANAIS DO I ENCONTROS DE FOTOGRAFIA, CINEMA, ARTES DIGITAIS. 
Pirenópolis: [s. n.], 2017. p. 9. E-book. Disponível em: 
https://culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/Anais_dos_Encontros_de_fotografia_-_2017_-
_final.pdf. Acesso em: 9 set. 2017. 

CIRINO, R.; SILVA, R. MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim. 
Goiânia, 2017. Institucional. Disponível em: https://www.facebook.com/cameranamawm/. 
Acesso em: 1 mar. 2018.  

CLANDININ, D. J. (org.). Handbook of narrative inquiry: mapping a methodology. 
Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2007.  

CLANDININ, D. J.; CONNELLY, F. M. Narrative inquiry: experience and story in 
qualitative research. 1. ed., 1. PB printed. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2000. (The 
Jossey-Bass education series).  

CLANDININ, D. J.; CONNELLY, F. M. Pesquisa narrativa: experiência e história em 
pesquisa qualitativa. Uberlândia, MG, Brasil: Universidade Federal de Uberlândia, 2011.  

COITINHO, J. L. A. Hace un rato miré con gran deleite “O legado de artifice”. Facebook 
Messenger, 24 jun. 2021. Disponível em: Acesso em: 24 jun. 2021. 

COMPARATO, D. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus Editorial, 
2009. (Biblioteca fundamental de cinema, v. 4).  

CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa. 
Em: LARROSA, J. et al. (org.). Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y 
educación. Barcelona: Laertes, 1995. p. 11–59.  

CRUZ, L. A. de C. M. MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS EM GOIÁS: 
DISCIPLINA OU MEDO?. Goiânia, 2017. Disponível em: 
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/3746. Acesso em: 2 nov. 2021. 

CUSUMANO, M. A.; MYLONADIS, Y.; ROSENBLOOM, R. S. Strategic Maneuvering and 
Mass-Market Dynamics: The Triumph of VHS over Beta. Business History Review, 
Cambridge (EUA), v. 66, n. 1, p. 51–94, 1992.  

DARCY, J. Os porquês do sucesso de “Tropa de Elite 2” | Revista de Cinema. 
Entrevistador: Júlio Bezerra. São Paulo: [s. n.], 16 out. 2011. Disponível em: 
http://revistadecinema.com.br/2011/10/os-porques-do-sucesso-de-tropa-de-elite-2/. Acesso 
em: 6 jun. 2022. 

DELEUZE, G. A imagem-movimento. Tradução: Stella Senra. São Paulo: Brasiliense S.A, 
1985.  

DELEUZE, G.; PARNET, C. Diálogos. Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro. 1aed. São Paulo: 
Editora Escuta, 1998. E-book. Disponível em: http://conexoesclinicas.com.br/wp-
content/uploads/2015/12/deleuze-gilles-parnet-claire-dialogos.pdf.  

DELÍCIA. Goiânia: Coletivo Magnífica Mundi e TV Brasil, 2009. Digital Experimental (5 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=flj2cfCKmF0. Acesso em: 5 nov. 
2021. 

DIAS, B. A/r/tografia como Metodologia e Pedagogia em Artes: uma introdução. Em: DIAS, 



 

  

237 

B.; IRWIN, R. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria, 
RS: Editora UFSM, 2013. p. 21–26.  

DIAS, B.; IRWIN, R. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa 
Maria, RS: Editora UFSM, 2013.  

DPREVIEW. Samsung releases world’s first compacts with front & back LCDs. 
Tumwater (EUA), 2009. especializado. Disponível em: 
https://www.dpreview.com/articles/8876564955/samsungst550st500. Acesso em: 6 mar. 
2022.  

DURAND, G. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. 
Tradução: Renée Eve Levié. Rio de Janeiro: Difel, 1998.  

EÇA, T. T. Perguntas no ar sobre metodologias de pesquisa em arte e educação. Em: DIAS, 
B.; IRWIN, R. L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria, 
RS: Editora UFSM, 2013. p. 71–82.  

ELSAESSER, T. Teoria do Cinema. Uma Introdução Através dos Sentidos. 1aed. 
Campinas: Papirus Editora, 2018.  

ENTHIRAN. Índia: Sun Pictures, Utopia Films, 2010. Película Ação (2h35m).  

ESPINOSA, J. G. POR UN CINE IMPERFECTO. Cuba, 1969. Disponível em: 
https://sergiotrabucco.wordpress.com/2007/08/07/por-un-cine-imperfecto-julio-garcia-
espinosa/. Acesso em: 5 maio 2016.  

FAKEOMB. Goiânia: Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB), 2004. 
VHS Doc ficcional (7 min). Disponível em: https://1drv.ms/v/s!ApTi-0xuIFuZgpl-
C4LAgC8U5ZdUOA. Acesso em: 11 dez. 2017. 

FIC. História da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Goiânia, 2019. 
Disponível em: https://www.fic.ufg.br/n/8530-historia. Acesso em: 31 jul. 2019.  

FIDELIS, G. QUEERMUSEU E O ENFRENTAMENTO DO FASCISMO E DO 
FUNDAMENTALISMO NO BRASIL EM DEFESA DA LIVRE PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO. ILUMINURAS, Porto Alegre, v. 19, n. 46, p. 417–423, 2018.  

FLUSSER, V. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios Para Uma Futura Filosofia da 

Fotografia. Edição: 1ed. São Paulo: Annablume, 2011.  

FLUSSER, V. Universo das Imagens Técnicas - Elogio da Superficialidade. Edição: 1ed. 
São Paulo: Annablume, 2008.  

FORA DO PADRÃO - O FILME. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2012. 
Digital Ficção (36 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GW292ZTy6Zg&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=14. Acesso em: 18 maio 2016. 

  



 

  

238 

FREIRE, P. Pedagogia da Esperança. Edição: 17aed. Rio de Janeiro; São Paulo, SP: Paz e 
Terra, 2012. E-book. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Pedagogia-
Esperan%C3%A7a-Paulo-
Freire/dp/8577531775/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1512480593&sr=1-
7&keywords=paulo+freire.  

FRONTEIRA FESTIVAL. Cadmus e o Dragão - Martins Muniz e o Sistema Cooperação 
Amigos do Cinema. Goiânia, 2015. Disponível em: 
http://www.fronteirafestival.com/pt/noticia/197/mostra-cadmus-e-o-dragao-martins-muniz-e-
o-sistema-cooperacao-amigos-do-cinema. Acesso em: 18 maio 2016.  

GIDDENS, A.; TURNER, J. (org.). Teoria social hoje. São Paulo: Unesp, 1999.  

GOIÁS. FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Goiânia, 1999. 
Institucional. Disponível em: http://fica.art.br/. Acesso em: 19 jul. 2017.  

GOIÁS. LEI COMPLEMENTAR No 26, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998. Dispõe sobre 
a proibição do uso de telefone celular na sala de aula das escolas da rede pública estadual de 
ensino. Goiânia, 10 maio 2010a. Disponível em: 
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_complementares/1998/lei_complementar_n26.htm. 
Acesso em: 12 jun. 2019. 

GOIÁS. LEI No 16.993, 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. Goiânia, 10 
maio 2010b. Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/88856/lei-
16993. Acesso em: 12 jun. 2019. 

GOIÁS. LEI No 18.969, DE 22 DE JULHO DE 2015. Aprova o Plano Estadual de Educação, 
para o decênio2015/2025 e dá outras providências. Secretaria de Estado da Casa Civil, 
Seção 22.129, Goiânia, Diário Oficial do Estado de Goiás, 22 jul. 2015. Disponível em: 
https://site.educacao.go.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/PLANO-ESTADUAL-DE-
EDUCA%C3%87%C3%83O-PEE-2015-2025-1.pdf. Acesso em: 31 ago. 2019. 

GOIÁS, E. de. Protocolo de Segurança Escolar: promovendo a Cultura de Paz e 
Cidadania Nas Escolas. Goiânia: Secretaria de Estado da Educação, 2019. E-book. 
Disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Proseg.pdf. 
Acesso em: 4 jun. 2021. 

GOIÁS, E. de. Secretaria de Estado da Educação de Goiás - Ensino Médio. Goiânia, 
2017. Institucional. Disponível em: http://www.seduc.go.gov.br/ensino/medio/. Acesso em: 
27 fev. 2018.  

GOIÁS. GABINETE DA SECRETARIA/SEDUC. Termo de resposta no 358/2021 – 

Ouvidoria Setorial/SEDUC. Goiânia: Secretaria de Estado da Educação, , 2021.  

GOIÁS. SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO MÉDIO. Documento Curricular para Goiás 
- etapa Ensino Médio. Goiânia: Secretaria de Estado da Educação de Goiás, , 2021. 
Disponível em: https://novoensinomediogoiano.educacao.go.gov.br/wp-
content/uploads/2021/11/DCGOEM-2021-com-Capa-ultimo.pdf. Acesso em: 10 out. 2021. 

GOLIOT-LÉTÉ, A. et al. Dicionário da imagem. Lisboa: Edições 70, 2011.  

  



 

  

239 

GUIMARÃES, P. C. P.; LAMOSA, R. A. C. Militarização das escolas da rede estadual de 
Goiás: a nova onda conservadora. Revista Pedagógica, Goiânia, v. 20, n. 43, p. 66–80, 2018.  

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro (RJ): DP&A, 2006.  

HAYWARD, S. Cinema studies: the key concepts. 5aed. London ; New York: Routledge, 
2018.  

HERNÁNDEZ, F. A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao 
reposicionamento do sujeito. Em: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (org.). Educação Da 
Cultura Visual. Conceitos E Contextos. Santa Maria: Editora UFSM, 2011. p. 31–50.  

HERNÁNDEZ, F. A pesquisa baseada nas artes: propostas para repensar a pesquisa 
educativa. Em: DIAS, B.; IRWIN, R. L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: 
a/r/tografia. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2013. p. 39–62.  

ICUMAM. Programação da 11a Goiânia Mostra Curtas. Goiânia, 2011. Institucional. 
Disponível em: http://www.goianiamostracurtas.com.br/GMC_2011/programacao. Acesso 
em: 25 ago. 2019.  

IMDB. Sage-femme de premiè classe / A Parteira da Classe Média. França, 2022. 
Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0000409/mediaviewer/rm4157781249/. Acesso 
em: 22 fev. 2022.  

INEP. Adequação da Formação Docente. Brasília, 2020a. Disponível em: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-
educacionais/adequacao-da-formacao-docente. Acesso em: 4 nov. 2021.  

INEP. ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. Brasília, 2017. Disponível em: 
https://enem.inep.gov.br/#/antes?_k=k110jq. Acesso em: 2 mar. 2018.  

INEP. Inep Data. Brasília, 2020b. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/inep-data/inep-data. Acesso em: 22 nov. 2021.  

INUSITADA PRODUÇÕES. Mostra Miragem 2011 divulga lista dos curtas selecionados 
para a sua sexta edição. Palmas, 2011. Blog. Disponível em: 
http://mostramiragem.blogspot.com/2011_11_18_archive.html. Acesso em: 25 ago. 2019.  

IRWIN, R. L. A/r/tografia. Em: DIAS, B.; IRWIN, R. L. (org.). Pesquisa educacional 

baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2013a. p. 27–35.  

IRWIN, R. L. A/r/tografia: uma mestiçagem metonímica. Em: DIAS, B.; IRWIN, R. L. (org.). 
Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 
2013b. p. 125–135.  

IRWIN, R. L. The Creation of Mind Through Art Education. Journal of Curriculum and 
Pedagogy, Filadélfia (EUA), v. 10, n. 2, p. 136–139, 2013c.  

IRWIN, R. L. et al. The rhizomatic relations of a/r/tography. Studies in Art Education, 
Vancouver, v. 48, n. 1, p. 70–88, 2006.  

IRWIN, R. L.; DE COSSON, A. (org.). A/r/tography: rendering self through arts-based 
living inquiry. Vancouver, Canada: Pacific Educational Press, 2004.  

IRWIN, R. L.; SPRINGGAY, S. A/r/tografia como forma de pesquisa baseada na prática. Em: 
DIAS, B.; IRWIN, R. L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa 



 

  

240 

Maria, RS: Editora UFSM, 2013. p. 137–153.  

JAY, M. Downcast eyes: the denigration of vision in twentieth century French thought. 
1. paperback print., [reprint]ed. Berkeley, Calif.: Univ. of California Press, 2009. (A 
centennial book).  

JOST, F.; GAUDREAULT, A. Narrativa Cinematografia. 1aed. Brasília: UNB, 2009.  

KAUFMAN, C.; KAUFMAN, D. Adaptation. Los Angeles, 21 nov. 2000. Roteiro. 
Disponível em: https://stephenfollows.com/resource-docs/scripts/adaptation_(2000).pdf. 
Acesso em: 2 fev. 2018. 

KELLOGG, E. W. History of Sound Motion Pictures. Em: FIELDING, R. (org.). A 

technological history of motion pictures and television: an anthology from the pages of 
the Journal of the Society of Motion Picture and Television Engineers. Berkeley (EUA): 
University of California Press, 1955. p. 174–220.  

KLACHQUIN, C. O Som No Cinema. Em: A IMAGEM SONORA, 2002, São Paulo. Anais 
[...]. São Paulo: Associação Brasileira de Cinematografia, 2002. Disponível em: 
https://abcine.org.br/site/o-som-no-cinema/.  

LA JETÉE. França: Argos Films, 1962. Película Drama (28 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aLfXCkFQtXw. Acesso em: 25 ago. 2019. 

LA PETITE MAGICIENNE. França: Société des Etablissements L. Gaumont, 1900. Película 
Curta-Metragem (1m).  

LA VIDA LEICA. New Leica “100” Video/Advertisement. São Paulo, 2014. Disponível 
em: https://lavidaleica.com/content/new-leica-100-videoadvertisement. Acesso em: 6 jun. 
2022.  

VIAGEM À LUA. Paris: Independente, 1902. Ficção (13 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rttJC8B1aMM&feature=youtu.be. Acesso em: 10 jun. 
2019. 

LEBLANC, N.; IRWIN, R. L. A/r/tography. Toronto, 2019. Disponível em: 
https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-
9780190264093-e-393.  

LEGGO, C. Astonishing Silence: Knowing Poetry. Em: KNOWLES, J. G.; COLE, A. L. 
(org.). Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, 
Examples, and Issues. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2007. p. 165–174. E-book. 
Disponível em: 
http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1995726. Acesso 
em: 7 nov. 2021. 

LEGGO, C. Narrative Inquiry: Honouring the Complexity of the Stories We Live. Brock 
Education Journal, Toronto, v. 14, n. 1, 2004. Disponível em: 
https://journals.library.brocku.ca/brocked/index.php/home/article/view/59. Acesso em: 7 nov. 
2021. 

LENDA DO MILHO. Goiás: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 1999. VHS Ficção 
(Sem indicação de duração).  

LETELIER, H. R. A contadora de filmes. Tradução: Eric Nepomuceno. São Paulo: Cosac 



 

  

241 

Naify, 2014. E-book. Disponível em: Adobe Digital Editions 4.5.  

LIMA, C. B. de. Artes visuais e formação docente no Brasil: contextualização das mudanças 
na lei (1971-2017). #Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, Porto Alegre, v. 10, 
n. 1, 2021. Disponível em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/4625. 
Acesso em: 2 nov. 2021. 

LUITJENS, S. B.; RIJCKAERT, A. M. A. The history of consumer magnetic video tape 
recording, from a rarity to a mass product. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 
Países Baixos, v. 193, n. 1, p. 17–23, 1999.  

L’UTILITÉ DES RAYONS X. Paris (França): Société des Etablissements L. Gaumont, 1898. 
Película Comédia (1 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=g36TA8kbPgY. Acesso em: 26 fev. 2022. 

MAIS ESTRANHO QUE A FICÇÃO. EUA: 2007, 2007. Película Ficção (113 min). 
Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0420223/. Acesso em: 25 ago. 2019. 

MAKHMALBAF FILM HOUSE. Samira | makhmalbaf. Londres (Inglaterra), 2022. 
Disponível em: http://www.makhmalbaf.com/?q=samira. Acesso em: 10 fev. 2022.  

MARTIN-BARBERO, J. Dos Meios às Mediações. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.  

MARTINS, R. A cultura visual e a construção social da arte, da imagem e das práticas do ver. 
Em: OLIVEIRA, M. O. (org.). Arte, Educação e Cultura. Santa Maria: Editora UFSM, 
2015. p. 17–38.  

MARTINS, A. F. Becos e trânsitos entre escola e cinema. Em: MARTINS, R.; TOURINHO, 
I. (org.). Pedagogias Culturais - Coleção Cultura Visual E Educação. Santa Maria: Editora 
UFMG, 2014a. p. 177–196.  

MARTINS, A. F. Becos e trânsitos entre escola e cinema. Em: TOURINHO, I.; MARTINS, 
R. (org.). Pedagogias Culturais - Coleção Cultura Visual E Educação. Santa Maria: 
Editora UFSM, 2014b. p. 177–196. E-book. Disponível em: 
https://www.academia.edu/attachments/33497180/download_file?st=MTU2NDcwNzY3Nyw
xNzcuMTcuMjI3LjI0LDU2OTI2NTky&s=profile.  

MARTINS, A. F. Catadores de sucata da indústria cultural. Goiânia: Editora UFG, 2013.  

MARTINS, A. F. Exercícios para uma poética da solidariedade. REVISTA APOTHEKE, 
Florianópolis, v. 4, n. 2, 2018a. Disponível em: 
http://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE/article/view/13558. Acesso em: 15 abr. 
2019. 

MARTINS, A. F. Fora do padrão: o filme - material de divulgação. Goiânia, 16 mar. 2012. 
Disponível em: Acesso em: 17 jul. 2020. E-mail.  

  



 

  

242 

MARTINS, A. F. Imagens do cinema, cultura contemporânea e o ensino de artes visuais. Em: 
OLIVEIRA, M. (org.). Arte, Educação e Cultura. Santa Maria: Editora UFSM, 2015. p. 
101–118.  

MARTINS, A. F. Imagens técnicas uma questão de vida ou morte no vazio sem dimensões. 
Revista VIS (UnB), Brasília, v. 8, n. 1, p. 121–127, 2009.  

MARTINS, A. F. O Legado do Artífice [Direitos Autorais]. Depositante: Fundação 
Biblioteca Nacional. Registro no 777.720. Depósito: 16 mar. 2018b. Concessão: 25 jun. 2018. 
Roteiro (Audiovisual), 31 páginas. Inédita. 

MARTINS, A. F. Outros Fazedores de Cinema. Em: MASTERCLASS COM ALICE 
FÁTIMA MARTINS, 2017a, Viana do Castelo. Anais [...]. Viana do Castelo: Ao Norte, 
2017. Disponível em: http://lugardoreal.com/video/masterclass-com-alice-fatima-martins-
outros-fazedores-de-cinema. Acesso em: 14 jun. 2019. 

MARTINS, A. F. Outros fazedores de cinema: narrativas para uma poética da 
solidariedade. Porto Alegre: Editora Zouk, 2019.  

MARTINS, A. F. RASCUNHOS PARA UMA POÉTICA DA SOLIDARIEDADE COMO 
EXERCÍCIO CRÍTICO à concepção colonizadora da arte. CADERNOS DE ESTUDOS 
CULTURAIS, Campo Grande, v. 2, n. 20, p. 9–24, 2018c.  

MARTINS, A. F. Sobre aprender com o cinema. Revista Digital do LAV, Santa Maria, v. 
10, n. 2, p. 006–016, 2017b.  

MARTINS, A. V. Sonhos e Recordações. Brasília: Thesaurus Editora, 2014.  

MARTINS, A. F. Troca de mensagens entre Alice Fátima Martins e Martins Muniz 
sobre o roteiro de O Legado do Artífice. WhatsApp, 11 jul. 2017c. Disponível em: Acesso 
em: 11 jul. 2017. 

MARTINS, A. F.; OLIVEIRA, P. P.; CIRINO, R. Questões sobre estética e política na 
produção de três realizadores no cinema. Em: ACTAS DEL I SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL. Montevidéu: 
UDELAR, 2017. p. 14. E-book. Disponível em: 
http://seminarioculturavisual.enba.edu.uy/archivos/Acta2017-SeminarioCulturaVisual-
Uruguay.pdf.  

MARTINS, A. F.; ROCHA, C. ARTE RELACIONAL EM UMA POÉTICA 
COLABORATIVA: NÓS & NÓS. Em: 22o ENCONTRO NACIONAL DA ANPAP, 2013, 
Belém. (A. Medeiros & I. Hamoy, Org.)Anais do 22o Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas: Ecossistemas Estéticos. Belém: Associação Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas, 2013. p. 3519–3530. 

MARTINS, A. F.; SATLER, L. L.; CIRINO, R. Um filme para pensar um modo de fazer 
filmes. Em: PEGORARO, É. (org.). Cultura Visual: memória, discursos e socialidades. 
Jundiaí: Paco Editorial, 2018. (, v. 55). v. 1, p. 101–116.  

MARTINS, R.; TOURINHO, I. Circunstâncias e ingerências da cultura visual. Em: 
MARTINS, R.; TOURINHO, I. (org.). Educação Da Cultura Visual. Conceitos E 
Contextos. Santa Maria: Editora UFSM, 2011. p. 51–68.  

MCKEE, R. Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiros. 
Curitiba: Arte & Letra, 2006.  



 

  

243 

MCMAHAN, A. Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema. 1aed. Nova York 
(EUA): Bloomsbury Academic, 2014.  

MENDONÇA, H. Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para 
Cristo. El País Brasil, Porto Alegre, 13 set. 2017. Brasil. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html. Acesso em: 2 
mar. 2020. 

MIGNOLO, W. D. Aiesthesis decolonial. CALLE 14 Revista de investigación en el campo 
del arte, Bogotá, v. 4, n. 4, p. 10–25, 2010.  

MIGNOLO, W. D. Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década 
después. Calle 14 Revista de investigación en el campo del arte, Bogotá, v. 14, n. 25, p. 
14–33, 2019.  

MIRANDA, C. M. A Construção do ideal de beleza feminina em comerciais de televisão. Em: 
I ENCONTRO DE HISTÓRIA DA MÍDIA DA REGIÃO NORTE, 2010, Palmas. Anais [...]. 
Palmas: Alcar – Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, 2010. p. 1–12. 
Disponível em: http://www.alcarnorte.com.br/wp-
content/uploads/alcar2010_a_construcao_do_ideal_de_beleza_feminina_em_comerciais_de_t
elevisao.pdf. Acesso em: 20 jan. 2022. 

MIRZOEFF, N. Una introducción a la cultura visual. Tradução: Paula García Segura. 1. 
eded. Barcelona: Paidós, 2003. (Paidós Arte y educación, v. 6). E-book. Disponível em: 
https://bibliodarq.files.wordpress.com/2013/11/4c-mirzoeff-n-una-introduccic3b3n-a-la-
cultura-visual-primera-parte.pdf.  

MITCHELL, W. J. T. (org.). On narrative. Chicago: University of Chicago Press, 1981.  

MOLETTA, A. Criação de curta-metragem em vídeo digital: uma proposta para 
produções de baixo custo. São Paulo: Summus, 2009.  

MUNIZ, M. Entrevista: Martins Muniz e o Sistema CooperAção Amigos do Cinema - 
tecnologias e história. Entrevistador: Renato Cirino. Goiânia: UFG, 4 jul. 2017.  

MUNIZ, M. Entrevista: quando tudo começou. Entrevistador: Renato Cirino. Goiânia 
(GO): UFG, 5 out. 2016.  

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO. Nota de Posicionamento - La Bête. São 
Paulo, 2017. Disponível em: https://mam.org.br/2017/09/29/nota-de-esclarecimento/. Acesso 
em: 15 mar. 2020.  

NÃO CONFIE NA FOTO DO PERFIL !!! Plataforma de vídeos - YouTube: [s. n.], 2010. 
Digital (1 min 23 seg). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YMUhEIlq0Rw. 
Acesso em: 6 mar. 2022. 

NÓ NA TRIPA. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2015. Digital Ficção 
(24 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bOPi9Kd0U4Q&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=
8. Acesso em: 18 maio 2016. 

NO SIGNAL. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. 
Digital Ficção (4 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B6_FSap-
_2g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=5. Acesso em: 1 dez. 
2017. 



 

  

244 

NÓS, JOÃO. Goiânia: Independente, 2010. Digital Doc ficcional (9 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qAui7fFUw0s. Acesso em: 15 dez. 2010. 

O ESPELHO [ZERKALO]. URSS: Mosfilm, 1975. Película Biography, Drama (107 min).  

O LEGADO DO ARTÍFICE. Goiânia: Macaco Amarelo Produções, 2020. Digital Ficção (71 
min). Disponível em: Acesso em: 11 dez. 2017. 

O MATUTO - OU DOIS DIAS E MEIO. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema, 2001. VHS Ficção (60 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-
A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4. Acesso em: 18 maio 2016. 

O REI LEÃO. EUA: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, 1994. Película 
Animação, Aventura, Drama (88 min).  

O REI LEÃO. EUA: Walt Disney Pictures, Fairview Entertainment, British Film 
Commission, 2019. Película Animação, Aventura e Drama (108 min).  

OLIVEIRA, J. A. Fazendo a vida fazendo unhas: uma análise sociológica do trabalho de 
manicure. 2014. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

OLIVEIRA, P. P. de. Josafá Duarte e o Cinecordel: o cineasta cabra da peste contra o 
dragão de Roliúdi. 2019. 331 f. Tese de Doutorado - Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2019. Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10306. Acesso 
em: 4 nov. 2021. 

OSORIO, L. C. 35o Panorama da Arte Brasileira: Brasil por multiplicação. São Paulo, 
2017. Disponível em: https://mam.org.br/exposicao/35-panorama/. Acesso em: 15 mar. 2020.  

PACIEVITCH, T. História de Goiás. Goiânia, 2011. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/historia/historia-de-goias/. Acesso em: 23 maio 2017.  

PASSEGGI, M. da C.; SOUZA, E. C. de; VICENTINI, P. P. Entre a vida e a formação: 
pesquisa (auto)biográfica, docência e profissionalização. Educação em Revista, Belo 
Horizonte, v. 27, n. 1, p. 369–386, 2011.  

PPGACV/UFG. Semana de Abertura 2020-1 PPGACV. Goiânia, 2020. Institucional. 
Disponível em: https://culturavisual.fav.ufg.br/n/124616-semana-de-abertura-2020-1. Acesso 
em: 9 mar. 2020.  

RANCIERE, J. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo 
Horizonte (MG): Autêntica, 2013.  

RÊSES, E. da S.; PAULO, W. G. de. A posição de docentes da educação básica acerca da 
militarização de escolas públicas em Goiás. Revista Brasileira de Política e Administração 
da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE, Porto Alegre, v. 35, n. 3, p. 700, 
2019.  

ROGOFF, I. Terra Infirma: Geography’s Visual Culture. London: Routledge, 2000.  

SADOUL, G. História do Cinema Mundial - Das Origens a Nossos Dias. São Paulo: 
Martins, 1963. v. I 

SAGE-FEMME DE PREMIÈRE CLASSE. França: Société des Etablissements L. Gaumont, 
1902. Película Curta-Metragem, Comédia (4m). Disponível em: 



 

  

245 

https://www.youtube.com/watch?v=F0j6pbLTN4s.  

SANTANA, A. P. CORPO, ARTE, VIDA E EDUCAÇÃO: contribuições da performance 
para as pedagogias culturais. Em: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (org.). Pedagogias 
Culturais - Coleção Cultura Visual E Educação. Santa Maria: Editora UFSM, 2014. p. 45–
99.  

SARDELICH, M. E. Leitura de imagens e cultura visual: desenredando conceitos para a 
prática educativa. Educar em Revista, Curitiba, n. 27, p. 203–219, 2006.  

SATLER, L. L. Entre a publicidade e o cinema: como se forjou o cineasta artesão Martins 
Muniz do Sistema CooperAÇÃO. Em: SÉCULO XXI: A PUBLICIDADE SEM 
FRONTEIRAS? 5. ed. Goiânia: Imprensa Universitária, 2019a. p. 179–199. E-book. 
Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/publicidade_sem_fronteira5_final.pdf.  

SATLER, L. L. Performer artesão: a atuação de Eurípedes dos Santos no Sistema 
CooperAção-Amigos do Cinema. Em: PERFORMANCE, MÍDIA E CINEMA. Goiânia: 
Imprensa Universitária, 2019b. p. 63–83. E-book. Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1249/o/MIOLO_Performances_midia_cinemaFINAL-
compact.pdf.  

SATLER, L. L. Tramas formativas em audiovisual: a minha ação docente à luz de 
experiências audiovisuais coletivas. 2016. 265 f. Tese de Doutorado - Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia, 2016. Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5578. 
Acesso em: 17 jul. 2017. 

SATLER, L. L.; MARTINS, A. F. O CINEMA FEITO EM COLETIVO. ARTEFACTUM - 

Revista de estudos em Linguagens e Tecnologia, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2015. 
Disponível em: http://artefactum.rafrom.com.br/index.php/artefactum/article/view/682. 
Acesso em: 26 jun. 2019. 

SATLER, L. L.; MARTINS, A. F. O método cooperação dos Amigos do Cinema. 
Visualidades, Goiânia, v. 12, n. 2, 2014. Disponível em: 
https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/article/view/34485. Acesso em: 14 jun. 2019. 

SCHWARTZ, W. La Bête. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
https://www.wagnerschwartz.com/la-b-te. Acesso em: 15 mar. 2020.  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Ministério da Educação. Bases Legais dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. Brasília, 2000. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. Acesso em: 17 abr. 2017. 

SEMPRE SOFIA. Goiânia: Coletivo Magnífica Mundi e TV Brasil, 2009. Digital Ficção (6 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2gBqcbUROyY. Acesso em: 5 nov. 
2021. 

SÉRVIO, P. Imagens de publicidade e ensino de arte: reflexões para uma educação da 
cultura visual. 2015. 361 f. Tese de Doutorado - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2015. Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5368. Acesso em: 21 maio 
2016. 

SHIRAISHI, Y. History of Home Videotape Recorder Development. SMPTE Journal, Nova 
York (EUA), v. 94, n. 12, p. 1257–1263, 1985.  



 

  

246 

SHOHAT, E.; STAM, R. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e 
representação. Tradução: Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2006. (Cinema, teatro e 
modernidade).  

SINNER, A. et al. Analisando as práticas dos novos acadêmicos: teses que usam 
metodologias de pesquisas em educação baseadas em arte. Em: DIAS, B.; IRWIN, R. L. 
(org.). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria, RS: Editora 
UFSM, 2013. p. 99–124.  

SISTEMA COOPERAÇÃO AMIGOS DO CINEMA. Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema. Goiânia, 2011. Streaming de Vídeos. Disponível em: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLDAA9A4D8B1B6C333. Acesso em: 3 maio 2017.  

SOFIATI, F. M.; BARBOSA, C. H. S. Juventude e educação: a militarização das escolas em 
Goiás. Educação, Goiânia, v. 46, n. 1, p. 81–25, 2021.  

SOUZA, E. C. de; ABRAHÃO, M. H. M. B. (org.). Tempos, narrativas e ficções: a 
invenção de si. 1aed. Porto Alegre : Salvador: EDIPUCRS ; EDUNEB, 2006.  

SPRINGGAY, S. Body knowledge and curriculum: pedagogies of touch in youth and 

visual culture. New York: Peter Lang, 2008.  

STEEL, R. O sentido de um festival on-line. Rio de Janeiro, 2020. Facebook: 
cinetornadofestival. Disponível em: 
https://www.facebook.com/cinetornadofestival/photos/a.556203534501513/29244128310138
93/. Acesso em: 28 nov. 2020.  

STEVEN E. SCHOENHERR. Motion Picture Sound 1910-1929. Nova York (EUA), 2017. 
Disponível em: https://www.aes-
media.org/historical/html/recording.technology.history/motionpicture1.html. Acesso em: 9 
jun. 2022.  

TARKOVSKI, A. A. Esculpir o tempo. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. E-book. Disponível em: 
http://elcv.art.br/santoandre/biblioteca/_em_portugues/tarkovski_andrei_esculpir_o_tempo.pd
f.  

TELA DIGITAL. Uma discussão sobre linguagem e tecnologia | Tela Digital | TV Brasil | 
Cultura. São Paulo, 2011. Notícias. Disponível em: 
http://tvbrasil.ebc.com.br/teladigital/episodio/uma-discussao-sobre-linguagem-e-tecnologia. 
Acesso em: 25 ago. 2019.  

DA TERRA NASCEM OS HOMENS. EUA: An Anthony-Worldwide Production, 1958. 
Película Ficção (165 min).  

THE U.S. NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. Video 
Guidance. College Park, EUA, 2016. Disponível em: 
https://www.archives.gov/preservation/formats/video-toc.html. Acesso em: 4 jun. 2022.  

TIME. Malcolm Browne: The Story Behind The Burning Monk. Nova York (EUA), 2012. 
Disponível em: https://time.com/3791176/malcolm-browne-the-story-behind-the-burning-
monk/. Acesso em: 6 jun. 2022.  

TOQUINHO. Aquarela (Letra). São Paulo, 2015. Institucional. Disponível em: 
http://www.toquinho.com.br/aquarela-2/. Acesso em: 17 ago. 2019.  



 

  

247 

TORÁCIO, T. de A. P. G. Quando o processo colaborativo transborda na estética 
cinematográfica. 2014. 126 f. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27161/tde-
27112014-122250/.  

TOURINHO, I. Metodologia(s) de pesquisa em Arte/Educação: o que está (como vejo) em 
jogo?. Em: DIAS, B.; IRWIN, R. L. (org.). Pesquisa educacional baseada em arte: 
a/r/tografia. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2013. p. 63–70.  

TOURINHO, I.; MARTINS, R. Reflexividade e pesquisa empírica nos infiltráveis caminhos 
da cultura visual. Em: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (org.). Processo E Práticas De 

Pesquisa Em Cultura Visual E Educação. Santa Maria: Editora UFSM, 2013. p. 61–75.  

TRAVA NA POSE, CHAMA NO ZOOM DA UM CLOSE - DJ PATRICK MUNIZ, DJ 
OLLIVER, MC TOPRE & MC RENNAN. São Paulo: KondZilla, 2021. Digital (3min 30 
seg). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_GFpxjKHrOA. Acesso em: 8 jun. 
2022. 

TRAVA NA POSE, CHAMA NO ZOOM, DÁ UM CLOSE (FEAT. MC TOPRE & MC 
RENNAN). Intérprete: Dj Olliver et al. Compositor: Mc Topre; Mc Rennan. Rio de Janeiro: 
KondZilla, 28 set. 2021. Digital (3 min 34 seg). Disponível em: 
https://open.spotify.com/track/0DsPj89zlY3Us7xb5cXK5h. Acesso em: 10 nov. 2021. 

TROPA DE ELITE 2: O INIMIGO AGORA É OUTRO. Rio de Janeiro: Globo Filmes, 
Feijão Filmes, Riofilme, 2010. Película Ação, Policial, Drama (115 min).  

TV UFG. FIM DE SEMANA DO CINEMA BRASILEIRO - Divulgação das obras 
selecionadas. Goiânia, 2011. Institucional. Disponível em: http://www.tvufg.org.br/wp-
content/uploads/2011/11/resultado_selecao_FDSCB.pdf. Acesso em: 25 ago. 2019.  

UEG. UEG TV exibe filmes goianos em homenagem aos 85 anos da capital. Goiânia, 
2018. Institucional. Disponível em: 
http://www.ueg.br/noticia/47623_ueg_tv_exibe_filmes_goianos_em_homenagem_aos_85_an
os_da_capital. Acesso em: 25 ago. 2019.  

UFG. UFG realiza mostra audiovisual com produções da comunidade. Goiânia, 2017. 
Disponível em: https://www.ufg.br/e/20351-ufg-realiza-mostra-audiovisual-com-producoes-
da-comunidade. Acesso em: 5 dez. 2017.  

VIGOTSKI, L. S. A Formação Social da Mente: o Desenvolvimento dos Processos 
Psicológicos Superiores. 7a ediçãoed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

VILLAREJO, A. Film studies: the basics. Repred. London: Routledge, 2010. (The basics).  

VIVEIROS, P. Espaços densos: configurações do cinema digital. Em: PENAFRIA, M. (org.). 
Estéticas do digital cinema e tecnologia. Covilhã: LabCom, 2007. p. 33–48. E-book. 
Disponível em: http://repositorio.asces.edu.br/jspui/handle/123456789/1692. Acesso em: 28 
fev. 2022. 

VOGLER, C. A Jornada do Escritor: Estrutura Mítica para Escritor. Tradução: Petê 
Rissatti. 1aed. São Paulo: Aleph, 2015.  

WALDEMAR MUNDIM. Projeto Político Pedagógico Colégio Da Polícia Militar Do 
Estado De Goiás - Waldemar Mundim. Goiânia: Colégio da Polícia Militar do Estado de 
Goiás - Waldemar Mundim, , 2017.  



 

  

248 

WATTS, H. On camera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC. Tradução: Jairo 
Tadeu Longhi. São Paulo: Summus, 2007.  

YOUTUBE. YouTube. Internet, 2005. Disponível em: https://www.youtube.com/. Acesso 
em: 10 jul. 2017.  

 

  



 

  

249 

FILMOGRAFIA DO SISTEMA COOPERAÇÃO AMIGOS DO CINEMA 

A Ligação. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 
2006. VHS (20 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=-o0pAfBEt24&list=PLDAA9A4D8B1B6C333>. 
Acesso em: 7 fev. 2018. 

A ÚLTIMA Bandeira. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema, 2016. Mídia digital (48 min). Som, colorido, ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=pSVpTNAa41o&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=11>. Acesso em: 18 maio. 2016 

AGONIA. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 
2019. Mídia digital (12 min). Som, colorido, ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=o7MHf0wJIjU&list=PLDAA9A4D8B1B6C333>. 
Acesso em: 26 março. 2019 

ANOS de Delírio. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema, 2019. Mídia digital (34 min). Som, colorido, ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JKbUwBeAQSA&list=PLDAA9A4D8B1B6C333>. 
Acesso em: 26 março. 2019 

CACHORRO Louco - um homem entre o amor e o ódio. Direção: Martins Muniz. Goiás 
(ESTADO): Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2009. Mini-DV (58 min), Som, 
colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=GB4zshk4Cqw&list=PLDAA9A4D8B1B6C333>. 
Acesso em: 29 ago. 2017. 

DIABO Velho - O Anhanguera. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO 
Amigos do Cinema, 2002. Digital (66 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ScBNqX9qny4&list=PLDAA9A4D8B1B6C333>. 
Acesso em: 12 dez. 2015. 

EGOTISMO ou Sentimento exagerado da própria personalidade. Direção: Martins 
Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2015. Digital (21 min), som, 
colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=8mYF6Apnu9o&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=10>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

FORA do Padrão - o Filme. Direção: Martin Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO 
Amigos do Cinema, 2012. Digital (36 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=GW292ZTy6Zg&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&inde
x=14>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

FRAGMENTOS. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema, 2000. Betacam (12 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LspZb27QvNc&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=9>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

LENDA Do Milho. Direção: Martins Muniz. Goiás (ESTADO): Sistema CooperAÇÃO 
Amigos do Cinema, 1999. VHS (Sem indicação de duração), som, colorido. Gênero: Ficção. 

https://www.youtube.com/watch?v=-o0pAfBEt24&list=PLDAA9A4D8B1B6C333
https://www.youtube.com/watch?v=o7MHf0wJIjU&list=PLDAA9A4D8B1B6C333
https://www.youtube.com/watch?v=JKbUwBeAQSA
https://www.youtube.com/watch?v=GB4zshk4Cqw&list=PLDAA9A4D8B1B6C333
https://www.youtube.com/watch?v=ScBNqX9qny4&list=PLDAA9A4D8B1B6C333
https://www.youtube.com/watch?v=8mYF6Apnu9o&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8mYF6Apnu9o&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=GW292ZTy6Zg&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GW292ZTy6Zg&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=LspZb27QvNc&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LspZb27QvNc&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=9


 

  

250 

LONA Preta. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 
2004. VHS (56 min). Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qtFsww3JFY8&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=13>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

NO Garrote. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 
2008. Mini-DV (48 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0_qr_OHeSVk&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=5>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

NÓ na Tripa. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 
2015. Digital (24 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bOPi9Kd0U4Q&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=8>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

O CAPITÃO do Mato. Direção: O Capitão do Mato; Martins Muniz. Goiás (ESTADO): 
Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2013. Mini-DV (51 min), som, colorido. Gênero: 
Ficção. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bl7cBRnGc-
Y&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=6>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

O MATUTO - ou dois dias e meio. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema 
CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2001. VHS (60 min), som, colorido. Gênero: Ficção. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-
A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

O MEDALHÃO e a Fé. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos 
do Cinema, 2006. VHS (35 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=-
aPKUssVkp0&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=16>. Acesso em: 7 fev. 2018. 

O Pé de Pano. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 
2011. Mini-DV (19 min), Som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=eJ99ivPLy08>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

O SUPER Homem. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema, 2001. VHS (3 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WVxXpv5-
4VU&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=18>. Acesso em: 22 dez. 2018. 

PARKINSON e agora? Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos 
do Cinema, 2014. Mini-DV (30 min), Som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nl3hLAjmWlk&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=7>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

PEDRO Ludovico: Herói ou Vilão. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema 
CooperAÇÃO Amigos do Cinema, 2005. VHS (60 min), som, colorido. Gênero: Ficção. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-
A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4>. Acesso em: 22 dez. 2018. 

 

SUVACO de Cobra. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO Amigos do 
Cinema,[s.d.] Mini-DV (35 min), Som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qtFsww3JFY8&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qtFsww3JFY8&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0_qr_OHeSVk&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0_qr_OHeSVk&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bOPi9Kd0U4Q&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bOPi9Kd0U4Q&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Bl7cBRnGc-Y&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Bl7cBRnGc-Y&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-aPKUssVkp0&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=-aPKUssVkp0&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=eJ99ivPLy08
https://www.youtube.com/watch?v=WVxXpv5-4VU&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=WVxXpv5-4VU&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=nl3hLAjmWlk&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nl3hLAjmWlk&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OqdCUPhyQ-A&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=4
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<https://www.youtube.com/watch?v=agdhQQF18T4&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index
=12>. Acesso em: 18 maio. 2016. 

VÃO-SE OS DEDOS, fica o ouro. Direção: Martins Muniz. Goiânia: Sistema CooperAÇÃO 
Amigos do Cinema, 2020, Digital (16 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=jK9Y9_sZrmA&list=PLDAA9A4D8B1B6C333>. 
Acesso em: 20 mar. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=agdhQQF18T4&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=agdhQQF18T4&list=PLDAA9A4D8B1B6C333&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=jK9Y9_sZrmA&list=PLDAA9A4D8B1B6C333
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FILMOGRAFIA DA MOSTRA AUDIOVISUAL DO CPMG – WALDEMAR 

MUNDIM 

A FUGA. Direção: Aline Alves, Eloisa Ricardo, Fabricio Leonardo, Jhenyfer Aline, Lincoln 
Gabriel, Rafaela Camargo. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar 
Mundim, 2017. Digital (3 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y03lKnfas&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=2&t=0s>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

A VOLTA por cima. Direção: Ariany Cristina, Antônio, Bruna Silva, Emmily, Layane, 
Maria, Weslayne. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. 
Digital (5 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=w10zysf5GBE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=17>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

CHAPEUZINHO Vermelho. Direção: Cleide, Daniel Augusto, Danilo Bruno, Nicoley 
Ribeiro, Pedro Henrique. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 
2017. Digital (6 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=wcIpLkshr08&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WT
iluoLKHJrd&index=3&t=0s>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

CINCO maneiras de não ser assaltado. Direção: Adeilson Cruz, Erick Jordan, Gabriel 
Brandão, Handell Layken, Jefferson Gomes, João Filipe. Goiânia: MAWM - Mostra 
Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (3 min), som, colorido. Gênero: 
Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=jZFxud9wn0g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=10>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

DARK Night. Direção: Bruna Mendonça, Bruno Aslley, Erica Araujo, Felipe Silva, 
Francisco Ribeiro, Garlene Lisboa, Nicholas Fernandes, Rafaela Helena. Goiânia: MAWM - 
Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (6 min), som, colorido. 
Gênero: Ficção. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j-
3C32yHOUM&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=3>. Acesso em: 
1 dez. 2017. 

ERNESTO. Direção: Adrielle Brida, Cristal Borges, Jadhe Borges, João Felipe, Kaio Pereira, 
Lucas Arruda, Marcione, Paula Geovana. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG 
Waldemar Mundim, 2017. Digital (1 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=C9E4STz8mIo&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=7>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

NO Signal. Direção: Adriely Souza, Ana Vitória, Giulia Silveira, Luciana Duarte. Goiânia: 
MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (4 min), som, 
colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=B6_FSap-
_2g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=5>. Acesso em: 1 dez. 
2017. 

O DIÁRIO de um Jacoby. Direção: Álvaro, Leonardo, Letícia Luan Klever, Pedro. Goiânia: 
MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (4 min), som, 
colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=_zEetzmHx3o&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=9>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y03lKnfas&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y03lKnfas&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=w10zysf5GBE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=w10zysf5GBE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wcIpLkshr08&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wcIpLkshr08&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jZFxud9wn0g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=jZFxud9wn0g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=j-3C32yHOUM&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j-3C32yHOUM&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=C9E4STz8mIo&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=C9E4STz8mIo&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=B6_FSap-_2g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=B6_FSap-_2g&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_zEetzmHx3o&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_zEetzmHx3o&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=9
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O OUTRO Lado. Direção: Ester, Kevin, Natália, Nicoli, Jéssica Santos. Goiânia: MAWM - 
Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (3 min), som, colorido. 
Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=b9BebycrPxE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=12>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

O RACHA. Direção: Brenner, Bruna Duarte, Júlia, Letícia, Rebeca, Rhuan Álavaro. Goiânia: 
MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (1 min), som, 
colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=AOV75qngaYg&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73
WTiluoLKHJrd&index=13>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

O SUSPEITO. Direção: Jhonny Dahbur, Lindomar Santiago, Marcos Antônio, Poliana 
Araújo, Rayssa Teles, Thiago Saura. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG 
Waldemar Mundim, 2017. Digital (6 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Yc5_P2U5eqY&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=4>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

O TRUCO. Direção: Adryana, Anair Guilherme Marinho, Daniel, David, Fabiano, Gustavo, 
Lucas, Taynara, Vinicius. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar 
Mundim, 2017. Digital (3 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=lASUTIgSeuc&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=19>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

O USO abusivo do celular. Direção: Ana Quézia, Layanne Alves, Nayara Vitória, Raíssa, 
Thays Valério. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. 
Digital (1 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=22K_NArnWXM&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73
WTiluoLKHJrd&index=11>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

QUEBRANDO Regras. Direção: Beatriz Alves, Daniel Gonçalves, Daniel Souza, Lucas 
Renner, Marcos Paulo, Mikaele, Thiago Alves. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual 
CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (3 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível 
em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=zukPsTWhq3E&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=14>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

SEGUNDA Chance. Direção: Sem autoria. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG 
Waldemar Mundim, 2017. Digital (1 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9VXBTJmtrOI&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73W
TiluoLKHJrd&index=18>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

SEXTA-FEIRA 13: o acampamento de sangue. Direção: Amaro Iago, Leticia Prates, 
Rhavylla Maryana, Talita Martins, Tiago Valeriano. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual 
CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (5 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível 
em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ujrrOr0C3DE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WT
iluoLKHJrd&index=8>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

THE MISTERY Button. Direção: Giulia Silveira. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual 
CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (1 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=eeF2dzlk-

https://www.youtube.com/watch?v=b9BebycrPxE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=b9BebycrPxE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=AOV75qngaYg&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=AOV75qngaYg&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Yc5_P2U5eqY&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Yc5_P2U5eqY&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lASUTIgSeuc&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=lASUTIgSeuc&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=22K_NArnWXM&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=22K_NArnWXM&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=zukPsTWhq3E&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=zukPsTWhq3E&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=9VXBTJmtrOI&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=9VXBTJmtrOI&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ujrrOr0C3DE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ujrrOr0C3DE&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=eeF2dzlk-aQ&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=6
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aQ&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=6>. Acesso em: 1 dez. 
2017. 

TRIPLE Kill. Direção: Caiã, Daniel, Kalebe, Vinícius Alex. Goiânia: MAWM - Mostra 
Audiovisual CPMG Waldemar Mundim, 2017. Digital (2 min), som, colorido. Gênero: 
Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bjWwDs0IVgw&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73
WTiluoLKHJrd&index=16>. Acesso em: 1 dez. 2017. 

UUUUUU. Direção: Allyk Borges, Guilherme Oliveira, João Leigue, João Vitor Bonifácio, 
Josué Fioramonte, Vitor Henrique. Goiânia: MAWM - Mostra Audiovisual CPMG Waldemar 
Mundim, 2017. Digital (1 min), som, colorido. Gênero: Ficção. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=EBSSpy69AOs&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73
WTiluoLKHJrd&index=15>. Acesso em: 1 dez. 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=eeF2dzlk-aQ&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bjWwDs0IVgw&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=bjWwDs0IVgw&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=EBSSpy69AOs&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=EBSSpy69AOs&list=PLLC2wZO64zRVZL83vwV73WTiluoLKHJrd&index=15
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APÊNDICE 

Cronograma e recursos materiais da disciplina de Artes Visuais – 2º ano do Ensino Médio 

Cronograma (aula = semana) 

• Exposição/Discussão técnica (4 aulas); 

• Criação dos grupos (1 aula); 

• Criação e escolha das narrativas (1 aula); 

• Desenvolvimento do roteiro literário (2 aulas); 

• Realização cinematográfica (3 aulas); 

• Realização da MAWM (1 aula); 

Recursos Materiais 

• Quadro branco; 

• Pincel para quadro branco; 

• Extensão elétrica; 

• Projetor multimídia; 

• Computador; 

• Câmeras fotográficas/filmadoras ou dispositivos móveis (tablets e celulares); 

• Folhas de papel; 

• Lápis, caneta, borracha e material de papelaria em geral; 
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Documentos e registros institucionais dos filmes realizados no contexto da pesquisa 

A Fome 

 

  

Pág. 1de1Esta via foi gerada às 13:45 do dia 15 de Junho de 2018

B18-002703-00000

A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, conforme inciso XIII do Art. 7º da Medida Provisória
nº.2.228-1, de 06 de setembro de 2001, com redação introduzida pela Lei nº. 10.454, de 13 de maio de
2002, e conforme Decreto nº4.456, de 04 de novembro de 2002, confirma que constitui obra audiovisual
brasileira o produto identificado neste Certificado, válido como documento de origem para exportação.
Este documento não atesta regularidade em relação à utilização de recursos públicos, inclusive para
fins de prestação de contas. As informações desse certificado podem ser conferidas no portal da
Ancine, www.ancine.gov.br

Certificado de Produto Brasileiro

Nº

Título Original A FOME

Classificação BRASILEIRA INDEPENDENTE CONSTITUINTE DE ESPAÇO QUALIFICADO

Tipo ANIMAÇÃO

Organização
Temporal

NÃO SERIADA

Duração 00:02:01

Ano de Produção 2017 Formato da 1ª cópia VÍDEO DIGITAL ALTA DEFINIÇÃO -
1080PX A 2159PX

Produtor(es)

996.073.011-53 RENATO CIRINO MACHADO ALVES PEREIRA

Diretor(es)

RENATO CIRINO MACHADO ALVES PEREIRA

996.073.011-53 RENATO CIRINO MACHADO ALVES PEREIRA 100

Detentor(es) de Cotas Patrimoniais % Direitos

Data de Emissão 15/06/2018
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O Legado do Artífice 

  

Pág. 1de1Esta via foi gerada às 10:27 do dia 02 de Dezembro de 2020

B20-005151-00000

A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, conforme inciso XIII do Art. 7º da Medida Provisória
nº.2.228-1, de 06 de setembro de 2001, com redação introduzida pela Lei nº. 10.454, de 13 de maio de
2002, e conforme Decreto nº4.456, de 04 de novembro de 2002, confirma que constitui obra audiovisual
brasileira o produto identificado neste Certificado, válido como documento de origem para exportação.
Este documento não atesta regularidade em relação à utilização de recursos públicos, inclusive para
fins de prestação de contas. As informações desse certificado podem ser conferidas no portal da
Ancine, www.ancine.gov.br

Certificado de Produto Brasileiro

Nº

Título Original O LEGADO DO ARTÍFICE

Classificação BRASILEIRA CONSTITUINTE DE ESPAÇO QUALIFICADO

Tipo DOCUMENTÁRIO

Organização
Temporal

NÃO SERIADA

Duração 01:11:21

Ano de Produção 2020 Formato da 1ª cópia VÍDEO DIGITAL ALTA DEFINIÇÃO -
1080PX A 2159PX

Produtor(es)

281.099.531-15

802.668.511-34

996.073.011-53

ALICE FATIMA MARTINS

LARA LIMA SATLER

RENATO CIRINO MACHADO ALVES PEREIRA

Diretor(es)

ALICE FATIMA MARTINS

281.099.531-15

802.668.511-34

996.073.011-53

ALICE FATIMA MARTINS

LARA LIMA SATLER

RENATO CIRINO MACHADO ALVES PEREIRA

33.33

33.33

33.33

Detentor(es) de Cotas Patrimoniais % Direitos

Data de Emissão 02/12/2020
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Material gráfico 

A Fome 

 
Figura 62: Cartaz em horizontal para aplicativos de streaming do filme A Fome 
Autor: Renato Cirino 

 
Figura 63: Cartaz do filme A Fome 
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Agonia 

 
Figura 64: Cartaz do filme Agonia 
Autor: Juan Ospina 
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Figura 65: Cartaz em horizontal para aplicativos de streaming do filme Agonia 
Autor: Juan Ospina 

 

 

Figura 66: Encarte de DVD do filme Agonia 
Autor: Juan Ospina 

  



 

  

261 

Anos de Delírio 

 

Figura 67: Cartaz do filme Anos de Delírio 
Autor: Juan Ospina 
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Figura 68: Cartaz em horizontal para aplicativos de streaming do filme Anos de Delírio 
Autor: Juan Ospina 
 

 
Figura 69: Encarte de DVD do filme Anos de Delírio 
Autor: Juan Ospina 
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O Legado do Artífice 

 
Figura 70: Cartaz em horizontal para aplicativos de streaming do filme O Legado do Artífice 
Autora: Cátia Ana Baldoíno Silva 
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Inscrição em festivais de cinema: O Legado do Artífice 

• 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes (2021) – não selecionado 

• 16ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto (2021) – não selecionado 

• Festival Grafitt de Cinema (2021) – não selecionado 

• 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (2020) – não selecionado 

• Avanca Film Festival (2020) – selecionado (Categoria: Internacional) 

• 27º Festival de Cinema de Vitória (2020) – não selecionado 

• Mostra do Filme Livre / MFL (2020) – não selecionado 

• CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico (2020) – não selecionado 

• Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre deficiência (2020) – 

não selecionado 

• Cine Tornado Festival (2020) – selecionado (Categoria: Filmes Solidários) 

• Visioni Fantastiche (2020) – não selecionado 
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ANEXOS 

Termo de Resposta n. 358/2021 – OUVIDORIA SETORIAL/SEDUC-GO 
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A – Atestado do Projeto Social - Mostra Audiovisual do CPMG - Waldemar Mundim 

(MAWM) 
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B – Declaração de atividade no CPMG Waldemar Mundim 
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C – Projeto Social – Mostra Audiovisual do CPMG do Waldemar Mundim (I MAWM) 
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D – Parecer consubstanciado do CEP 
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TALE – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
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TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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