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Resumo 
O texto trata da criação de um filme, entendido como produto necessário a processos de 
mediação para compreender e atuar na realização do objetivo central do projeto realizado: 
buscar compreender e fazer compreender aos ‘praticantespensantes’ de processos 
curriculares – docentes e discentes, em especial – em escolas brasileiras os conteúdos e 
as formas possíveis de receber migrantes nesses processos. Fazendo parte de uma série 
de filmes produzidos pelo grupo de pesquisa, este filme trata da questão da importância da 
língua nas relações com pessoas de línguas diferentes e da necessidade da aprendizagem 
da língua local para os migrantes de outros países e de processos divergentes na solução 
desta questão. O livro tem origem no processo de ‘cineconversas’, lócus principal da 
pesquisa, desenvolvidas em sessões nas quais inúmeros filmes são 
‘vistosouvidossentidospensados’. O argumento e o roteiro do filme foram criados a partir 
da leitura da obra do escritor Milton Hatoum, em especial do livro “Dois irmãos” e da 
dificuldade que um dos personagens do livro tem com sua própria língua materna ao voltar 
de um exílio a que foi, por decisão de seu pai, para tentar amenizar as lutas fratricidas 
existentes entre dois irmãos gêmeos.Teoricamente, trabalhamos no projeto com as obras 
de: Michel de Certeau, Deleuze e os autores de uma corrente de pesquisa a que, no Brasil, 
foidado o nome de pesquisas “nosdoscom os cotidianos”. 
 
Palavras-chave:  
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Abstract 

The text shows the creation of a movie, understood as a necessary product to 
mediation processes in order to comprehend and act at the realization of the project 
main objective: search to comprehend and do to comprehend to 
'thinkerpractitioners' of curriculum processes -specially teachers and students- at 
brazilian schools, the possible contents and ways to welcome migrants in this 
processes. Being part of a series of movies produced by this research group, this 
movie deals with the question of langue importace in the relations between people 
who speak different languages and the migrants need of learning the local language 
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and the dissonant processes in the solution of this question. The book has an origin 
at the 'cineconversations' process, main research locus, developed in sessions 
where multiple movies are 'viewedlistenedfeltthought'. The argument and the script 
of the movie were created based on the reading of Milton Hatoum's works, 
particularly, the book "Dois Irmãos" and the difficulty that one of the book character 
has with his own mother language, after coming back from an exile, under the orders 
of his father, as an attempt to ease the fights between two twin brothers. 
Theoretically, we worked in the project with the works of: Michel de Certeau, 
Deleuze and the authors of a line of research, in which, in Brazil, receive the name: 
"inofwith the everyday life" studies. 
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Entre 2017 e 2022, desenvolvemos uma pesquisa sob o título “Processos 

curriculares e movimentos migratórios: os modos como questões sociais se 

transformam em questões curriculares nas escolas”1, cujo principal lócus de 

desenvolvimento são as ‘conversas’ que aparecem em torno de filmes 

‘vistosouvidossentidospensados’2.  

Nesse sentido, chamamos a aos encontros de pesquisa que fazemos de 

‘cineconversas’, nome proposto por Rosa Helena Mendonça, indicando que 

realizamos ‘conversas’ em torno de temáticas introduzidas pelo processo de 

‘verouvirsentirpensar’ os filmes. Essas são o lócus central dessa pesquisa e 

daquelas que dela emergem, realizadas por estudantes de graduação, mestrandos 

e doutorandos do grupo de pesquisa3, em seus trabalhos de final de curso. Assim, 

não se trata de conhecer os filmes em si e de discuti-los em sua historicidade, 

construção técnica, como obra artística de um criador etc. – o que caracterizaria os 

processos realizados em um cineclube – mas de, sem desconsiderar alguns desses 

aspectos, tê-los como disparadores de sentimentos e pensamentos que permitam 

as ‘conversas’. Estas são conduzidas, tanto para a versão de realidades criadas 

nesses filmes (seus roteiros, diálogos, imagens e sons) acerca de migrações - em 

                                                           
1Esta pesquisa tem o financiamento do CNPq, CAPES, FAPERJ e UERJ  
2Há muito indicamos que as dicotomias que foram necessárias ao surgimento das ciências na 
Modernidade, com o seu modo de pensar e de criar ‘conhecimentossignificações’ têm significado 
limites aos modos de ‘fazerpensar’ necessários à corrente de pesquisa na qual trabalhamos – as 
pesquisas com os cotidianos. Por este motivo, assumimos esta forma de escrever: unindo os 
termos, colocando-os em itálico e entre aspas simples.  
3O grupo de pesquisa está registrado na UERJ e no CNPq como GrPesq “Cotidianos, redes 
educativas, imagens e sons”. 



ocasiões diferentes, em ‘espaçostempos’ diversos, por causas diferenciadas - 

como para pensar processos de acolhimento de crianças e jovens migrantes – bem 

como seus pais – nas escolas brasileiras. Partimos das ideias de que os 

‘praticantespensantes’ docentes e discentes, na pesquisa, tecem inúmeras 

criações com os diversos processos que desenvolvemos. No grupo de pesquisa, 

todas essas conversas, bem como aquelas realizadas em torno de inúmeros textos 

lidos, vêm permitindo a criação de filmes que contribuem na divulgação imagético-

sonora dos resultados obtidos na pesquisa e na mediação com os diversos grupos 

envolvidos. 

Temos, antecipadamente, algumas decisões tomadas quanto a estes filmes. A 

primeira: como são usados para introduzir a pesquisa com os diversos grupos de 

docentes e discentes com que trabalhamos, eles precisam ser curtos (até 10 ou 12 

minutos) e apresentar cada uma das ideias – resultados de pesquisa e modos de 

atuar – com que queremos trabalhar. Uma segunda: a necessidade de articular as 

tantas formas e conteúdos a que temos acesso quando tratamos da questão que 

estudamos, sabendo que temos que tomar posição ético-estético-política a cada 

momento do trabalho. Uma terceira: a participação de todos os membros do grupo 

no processo de ‘fazerpensar’ os filmes – da produção do argumento a sua 

finalização imagético-sonora – é indispensável. Uma quarta: a apresentação dos 

filmes a grupos de ‘praticantespensantes’ da pesquisa – docentes e discentes – 

bem como a conversa que se segue podem e devem ser feitas por qualquer 

membro do grupo, o que é garantido pela participação na terceira decisão indicada 

acima. Por fim, uma quinta decisão: esses filmes precisam ser apresentados em 

congressos diversos para que possamos nos submeter a críticas de pares. 

Aspectos epistemológico-teórico-metodológicos da pesquisa 

Mais uma vez, sentimos necessidade de indicar os movimentos de pesquisa que 

desenvolvemos, para jexplicar a importância da criação e uso desses filmes para 

nós. Há pouco, fizemos um artigo (Andrade, Caldas e Alves, 2019) com os 

movimentos necessários às pesquisas dentro da corrente de criação em que 

trabalhamos - “nosdoscom os cotidianos”. Nesse artigo, mostramos as 

modificações necessárias – e continuadas – produzidas pelas conversas entre 

pesquisadores e pesquisadoras que trabalham nesta corrente com as críticas 



diversas que levantaram a outros dois artigos publicados em 2001 e 20084, 

mostrando que as mudanças são indispensáveis na criação e no desenvolvimento 

das pesquisas. Trazemos para cá, brevemente, os modos como enunciamos esses 

movimentos necessários às pesquisas “nosdoscom os cotidianos”: 

O sentimento do mundo 

Neste movimento, após muitos anos de pesquisas, fomos entendendo que 

podemos fazer três afirmativas acerca dos cotidianos vividos e das redes 

educativas que neles formamos e nas quais nos formamos. A primeira é a de que 

ao tratarmos dos cotidianos estamos trabalhando com “lugares ditos difíceis” 

(Lefebvre, 1991) nos quais se expressa “a humilde razão” (Bourdieu; 1997) dos 

seres humanos em suas vivências diárias, com suas “tantas formas de pequenas 

misérias” (Bourdieu; 1997). A segunda – reafirmada em todas as pesquisas com os 

cotidianos realizadas por tantos grupos em diversas universidades brasileiras5 - é 

a de que nos ‘espaçostempos’ cotidianos, em suas tantas redes educativas, os 

‘praticantespensantes’6 criam ‘conhecimentossignificações’ necessários ao seu 

viver. Por fim, a afirmativa de que para pesquisar com os cotidianos, seus 

pesquisadores e pesquisadoras precisam muito mais do que afirmar o olhar – 

sentido hegemônico, desde a Modernidade. É preciso compreender que nossos 

muitos sentidos são convocados sempre nas relações das pesquisadoras e 

pesquisadores com os cotidianos, com os ‘praticantespensantes’ e os artefatos 

atuantes nesses tão diferentes e múltiplos ‘espaçostempos’. Desse modo, os 

                                                           
4Alves (2001); Alves (2008) 
5 Entre outros tantos grupos lembramos aqueles que existem no ProPEd/UERJ (com a coordenação 
de Nilda Alves; de Jane Paiva; de Maria da Conceição Soares; de Mailsa Passos; de Stela Guedes 
Caputo; de Aldo Victorio Filho; de Gustavo Coelho; de Ana Karina Brenner); no PPGE-UERJ/S. 
Gonçalo (no ‘Vozes da Educação’, com  as coordenações de Ana Ribetto; Maria Tereza Goudard; 
e tantas outras colegas);  na UFF (com a coordenação de Carmen Perez; de Maria Teresa Esteban; 
de Nívea Andrade; José Valter Pereira -Valter Filé); na UNIRIO (com a coordenação de Maria Luiza 
Sussekind; de Carmen Sanchez); na UFES (com a coordenação de Carlos Eduardo Ferraço; de 
Janete Carvalho; de Sandra Kretli; de Tania Dalboni); na UFRRJ (com a coordenação de Edméa 
Santos); na UNISO (com a coordenação de Marcos Reigota; de Alda Romaguera; com Marta 
Catunda); na Estácio de Sá (com a coordenação de Inês Barbosa de Oliveira). Lembramos, ainda, 
alguns que sem se identificarem como “trabalhando com os cotidianos”, o fazem muito 
proximamente: na UNICAMP (com a coordenação de Antônio Carlos Amorim e AlikWunder); na 
UFBA (com a coordenação de Roberto Macedo, no FORMACCE); UFRRJ (com a coordenação de 
Aristóteles Berino) 
6Na sequência do pensamento de Certeau (1994) que os chama de “praticantes” dizendo que criam 
conhecimentos, permanentemente nos contatos que têm com outros seres humanos e  com os 
artefatos culturais (materiais e imateriais), Oliveira (2012) passa a chamá-los ‘praticantespensantes’ 
que passamos a adotar desde então. 



processos de pesquisa nessa corrente exigem olhar, mas também ouvir, tocar, 

cheirar, degustar tudo aquilo que aparecer em nossos caminhos.  

Além disso, essas ideias vêm permitindo nomear diferentemente o que foi pensado 

por Deleuze e Guattari (2014) em seu livro acerca da obra de Kafka. Com base 

nesta obra, alguns autores buscam estudar os cotidianos como ‘espaçostempos’ 

de acontecimentos menores, como o faz Gallo (2002), o que vem nos ajudando a 

melhor compreender o que pesquisamos. No entanto, de modo crescente, temos 

questionado acerca deste termo, nos aproximando do modo como Caputo e os 

membros do grupo de pesquisa que coordena (Kéreké) nomeam esses processos: 

“pesquisar miúdo” (CAPUTO, 2018 a), “reparar miúdo, narrar Kéreké” (CAPUTO, 

2018 b).  

Ir sempre além do já sabido 

Tendo chamado, inicialmente, este movimento de “virar de ponta cabeça”, fomos 

percebendo o quanto de pretensioso esta ideia carregava. Nessa ideia, não se via 

que se tratava de uma posição que atuava, exatamente, como aquilo que criticava, 

ou seja, se colocar como inaugural. Não percebia que somente o que tinha sido, 

anteriormente, ‘feitopensado’ é que permitiria ir adiante, com a carga de “virtual” 

(DELEUZE; PERNET, 1996) que toda ideia traz em si. 

Criar ‘fazerespensares’ novos só pode se dar, exatamente, no embate com o que 

já foi feito. Não se dá, não pode acontecer, por geração espontânea. Isto coloca, é 

evidente, um grande desafio: conhecer o melhor possível o que existe - o que se 

escreveu, o que se pensa - pois só assim é possível negá-lo, mostrar seus limites 

e ir adiante.  

Desse modo, não se trata de ‘virar de ponta cabeça’, mas de ‘buscar ir sempre 

adiante’. O combate aos modos de pensar hegemônicos, vindos de criações 

humanas em momentos anteriores, não se dá por dizermos como eles são ‘maus’ 

ou ‘insuficientes’ – não o foram no momento de seu surgimento e, ao contrário, 

foram revolucionários, pelo menos aqueles com que ‘conversamos’. Trata-se de ir 

além deles, com o que aprendemos com eles, realizar ‘conversas’ entre nós e com 

outras pesquisadoras/es sobre as questões que essas autores anteriores 

levantaram, fazer aparecer modos outros de ‘fazerpensar’ que atendam ao que 

ainda não foi ‘feitopensado’ e que precisa ser ‘feitopensado’, entendendo que só 



assim nos é possível ir adiante.  

Buscamos, portanto, encontrar outras lógicas, outros “procedimentos populares 

(também minúsculos7 e cotidianos)” que “jogam com os mecanismos da disciplina 

e não se conformam a ela a não ser para alterá-la” (CERTEAU, 1994: 40).  

Criar nossos “personagens conceituais” 

Este terceiro movimento, nomeado em 2001 como “beber em todas as fontes” 

exige, para começar, que façamos a crítica a esta nomeação. Ela apareceu – sem 

que nos déssemos conta, naquele então – como marca extremamente forte de ideias do 

‘fazerpensar’ da ciência hegemônica. Aos poucos, nas pesquisas que realizávamos, fomos 

compreendendo que não se trata de ‘descobrir fontes’ já postas a nossa espera. É preciso, 

isto sim, que percebamos que ao pesquisar “nosdoscom os cotidianos” interferimos, como 

todos os pesquisadores/pesquisadoras o fazem, nos processos que desenvolvemos, nas 

escolhas temáticas que fazemos, nos movimentos com que trabalhamos e em tudo aquilo 

que decidíamos acrescentar ao que ‘fazemospensamos’. 

Foi nas ‘conversas’ que desenvolvemos com Deleuze e Guattari (1992) que 

pudemos perceber que nos processos de pensar, como anuncia Deleuze 

o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. 
Sem eles não há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, 
artistas ou cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas – mas 
também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios 
ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios 
intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo 
que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de 
meus intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam 
sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não 
se vê. E mais ainda quando é visível: Félix Guattari e eu somos 
intercessores um do outro (p.156).  

 

Os intercessores vão ser nomeados por Deleuze, em Deleuze e Guattari (1992) de 

“personagens conceituais” entendendo-os da seguinte maneira: 

o personagem conceitual não é o representante do filósofo, é 
mesmo o contrário: o filósofo é somente o invólucro de seu principal 
personagem conceitual e de todos os outros, que são os 
intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua filosofia. Os 
personagens conceituais são os “heterônimos” do filósofo e o nome 

                                                           
7Observamos que aqui – o que só agora estamos percebendo – Certeau nos fala em “minúsculos” o que nos 

aproxima mais das indicações de Caputo (2018 a; 2018 b), com o que já foi indicado na nota 19. 



do filósofo, o simples pseudônimo de seus personagens 
(DELEUZE; GUATTARI, 1992:78) 

 

Nesse sentido, então, organizamos aquilo que vamos conseguindo no desenvolver 

das pesquisas, como ‘personagens conceituais’: as imagens e os sons com que 

trabalhamos, bem como o conteúdo das conversas que fazemos. 

Narrar a vida e literaturizar a ciência 

Entre a publicação do primeiro texto acerca dos movimentos necessários às 

pesquisas ‘nosdoscom os cotidianos’ (ALVES, 2001) e o momento atual, com as 

inúmeras pesquisas realizadas pelos tantos grupos que trabalham nesta corrente 

de pesquisa artigos escrito, confirmam a necessidade deste movimento. Podemos, 

assim, repetir aquilo que era dito no texto de 2001. Precisamos de 

uma outra escrita para além da já aprendida. Há assim, uma outra 
escritura a aprender: aquela que talvez se expresse com múltiplas 
linguagens (de sons, de imagens, de toques, de cheiros etc.) e que, 
talvez, não possa ser chamada mais de “escrita”; que não obedeça 
à linearidade de exposição, mas que teça, ao ser feita, (...) redes 
de múltiplos, diferentes e diversos fios; que pergunte muito além de 
dar respostas; que duvide no próprio ato de afirmar, que diga e 
desdiga, que (...) [teça inúmeras redes de comunicação], que 
indique, talvez, uma escrita/fala, uma fala/escrita ou uma 
fala/escrita/fala (ALVES, 2001: 30) 

 

De modo bastante frequente, nos textos escritos dentro dessa corrente de 

pesquisa, encontramos formas criativas de comunicação dos 

‘conhecimentossignificações’ – de textos a filmes ou vídeos.  

Ecce femina 

Neste movimento se reconhece que o mais importante nas pesquisas com os 

cotidianos é identificar e incorporar os ‘praticantespensantes’ com suas memórias 

das tão diferentes criações culturais, tratando dos ‘conhecimentossignificações’ 

que  produzem em suas tantas narrativas, como respostas às suas necessidades 

cotidianas, com seus modos de compreender o mundo e nele agir, nas tantas redes 

educativas que formam e nas quais se formam. 

Com isto, queremos indicar que nas pesquisas que realizamos com os cotidianos, 

as ideias que vamos escrevendo produzem muitas vezes virtualidades que só, mais 

tarde, com os outros (outros autores, outros colegas, nós mesmos no uso que 



fazemos do texto, transformando-nos em seu leitor, conversando com estudantes 

acerca dele etc) conseguimos verdadeiramente compreender.  

A circulação dos ‘conhecimentossignificações’ como necessidade 

Compreendendo, em primeiro lugar, que nessa corrente de pensamento as 

relações que seus ‘praticantespensantes’ estabelecem entre si - nas tantas redes 

educativas que formam e nas quais se formam, em ‘conversas’ – indicam os 

núcleos principais de articulação dos processos de pesquisa. Entendendo, ainda, 

que para dar conta dessas múltiplas e complexas relações precisamos de formas 

diferentes de expressá-las, com as múltiplas narrativas, imagens e sons que nelas 

surgem, percebemos que se tornou necessário buscarmos  as articulações 

realizadas entre o que se produzia nas pesquisas dentro desta corrente e como 

atingiam aqueles com os quais elas se preocupavam: com os 

‘praticantespensantes’ com quem ‘conversamos’,  com os artefatos que ‘usam’, 

bem como, com todos os interessados em Educação. 

Essas questões contribuíram para que o objetivo central da pesquisa que estava 

sendo feita se colocasse (CALDAS, 2010): como se processa a divulgação 

científica nas pesquisas com os cotidianos? Esta questão se estendeu para a tese 

desenvolvida pela mesma autora (CALDAS, 2015). Estes trabalhos, ao indicarem 

a necessidade – com toda a força que este termo tem - de trocas entre os que 

produziam as pesquisas e aqueles que atuavam nos tantos ‘espaçostempos’ 

educativos permitiu concluir que 

mais do que divulgação do que é produzido como (...) 
[‘conhecimentossignificações’] nas pesquisas, o que propomos é 
uma circulação da produção (...) [destes renovada e 
questionadora’], possibilitando uma ‘conversação científica’, tanto 
no sentido dos pesquisadores/professores inseridos na 
Universidade para seus colegas atuante nas escolas, como no 
sentido dos professores/pesquisadores que, em suas práticas 
curriculares nas escolas, passam a contribuir com os (...) 
[‘conhecimentossignificações’] que criam cotidianamente, na 
melhor compreensão dos processos curriculares.  Com essa 
atitude, propomos o ‘uso’ da divulgação científica como potência 
para pensar e praticar a circulação de (...) 
[‘conhecimentossignificações’], (...) [articulando] os pólos de 
produção e emissão, e considerando a ‘conversação científica’, da 
qual todos podem participar, como parte integrante e fundamental 
da produção de ciência, na área da educação. Tudo isto vem 
permitindo transformações que ressoam em nossas possibilidades 



de expressão, sensação, entendimento (...) [na] 
‘aprendizagemensino’ pelos mais diversos ‘espaçostempos’ (...). E, 
mais ainda, criando a compreensão de que, nas pesquisas 
nos/dos/com os cotidianos, em múltiplas questões curriculares, não 
é possível criar (...) [conhecimentossignificações] válidos sem a 
intensa participação de todos os seus (...) [praticantespensantes]. 
(CALDAS, 2010: 73) 

 

Os filmes produzidos pelo grupo de pesquisa 

O primeiro filme produzido, está em https://vimeo.com/218818085, foi mostrado e 

discutido no I Seminário Internacional de Investigaciónen Arte y Cultura Visual8. 

Neles – filme e texto – trabalhamos o processo inicial da pesquisa, com suas 

referências às ideias-força – ‘conversas’; personagens conceituais – e aos múltiplos 

artefatos culturais que nos permitiam nos apropriar dos elementos necessários para 

desenvolvermos a pesquisa: livros, filmes, imagens outras, buscas na Internet etc. 

Tem como título: “Os muitos mundos das migrações e os currículos escolares - 

iniciando o projeto”, 

O segundo filme produzido, está em https://vimeo.com/258848506, foi criado com 

uma ‘conversa’ que fizemos no grupo acerca dos movimentos que caracterizariam 

as migrações e que tinham sido compreendidos no desenvolvimento do projeto, até 

ali. Tem como título: “Caminhar, caminhar…esperar, esperar”. 

O terceiro filme produzido, está em https://vimeo.com/312990427, foi uma criação 

com imagens captadas na Internet (fotografias), relativas à crise de 1929, 

mostrando a desvalorização das moedas nacionais, o desemprego e a fome, 

levando a migrações de pessoas de diversos países. Nessas imagens inserimos 

personagens desenhados por um membro do grupo de pesquisa – Nilton Almeida 

– oriundos da Síria, da Itália e de Portugal, com possíveis contatos entre eles. Este 

filme indica as possibilidades de inserção na vida econômica e cultural do Rio de 

Janeiro desses migrantes, bem como as possibilidades de relações – de aceitação 

                                                           
8O texto referente a esta participação se encontra nas Actasdel I Seminário Internacional de 
Investigaciónen Arte y Cultura Visual entre as p. 1024 e 1030. 
(VER: 
file:///E:/Nilda%20Seagate/2018/2018CONGRESSOSeTEXTOS/Actas%20URUGUAI/Acta2017-
SeminarioCulturaVisual-Uruguay.pdf) 
 

https://vimeo.com/218818085
https://vimeo.com/258848506
https://vimeo.com/312990427


e conflito - entre eles e os habitantes locais. Têm como título “Travessias: 

migrações e cotidianos”. 

Além desses filmes produzidos pelo grupo de pesquisa, no fluir desta, trabalhamos 

também a questão migração em uma turma de graduação, na disciplina Pesquisa 

e Prática Pedagógica (PPP)9 produzindo dois pequenos filmes. O primeiro, com o 

título “O presente”, indica algumas diferentes questões: a ideia de presentear um 

amigo com um presente vindo de outras terras, bem como a dificuldades de 

comunicação – e as soluções encontradas para que ela se dê. Esse filme deve ser 

procurado em 

https://drive.google.com/file/d/1uhnB0_irOdT5C7Fq5rXUvvgM_dfLlT5g/view?usp=

sharing. O segundo desses filmes trabalha com a questão das lembranças afetivas 

ligadas à alimentação. A ele foi dado o título “Sarapatel” que é uma comida típica 

do Nordeste brasileiro, feita com miúdos do bode. Deve ser procurado em 

https://drive.google.com/file/d/1Q8TeuQJ7ia731cBnw7DXEwjVXSRRlpwJ/view?us

p=sharing 

Com diversas temáticas, assim, vamos dando a conhecer resultados da pesquisa 

que realizamos com filmes10: os processos de preparação da equipe de pesquisa; 

a mobilidade ou não dos migrantes; a necessidade de relações entre os migrantes 

e os locais nos ‘espaçostempos’ para os quais migram, com as dificuldades que 

podem surgir e as possibilidades que envolvem diferentes artefatos culturais – de 

tecidos a desenhos e esculturas até a alimentação, com seus produtos e seus 

modos de fazer. Esses filmes vão permitindo processos de mediação variados, no 

desenvolvimento de diversas ‘cineconversas’, realizadas com docentes e 

discentes. 

Importante lembrar, também, que no desenrolar do projeto, dentro do grupo de 

pesquisa, alguns filmes ‘vistosouvidossentidospensados’ em algumas sessões do 

‘cineconversas’ – em especial, com os filmes “Cinema, aspirinas e urubus”, “Pão e 

                                                           
9Esta é uma disciplina na qual o docente desenvolve atividades durante quatro sucessivos 
semestres. 
10Outros produtos são também produzidos para mostrar esses resultados: artigos, naturalmente, e 
também, audiovisuais outros (power points, prezisetc). 

https://drive.google.com/file/d/1uhnB0_irOdT5C7Fq5rXUvvgM_dfLlT5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhnB0_irOdT5C7Fq5rXUvvgM_dfLlT5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8TeuQJ7ia731cBnw7DXEwjVXSRRlpwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8TeuQJ7ia731cBnw7DXEwjVXSRRlpwJ/view?usp=sharing


rosas” e “Era o hotel Cambridge11 – tinham surgido algumas ideias acerca das 

relações possíveis entre pessoas de países diferentes, com línguas diferentes. 

O quarto filme, recém produzido12: a importância da língua 

Na realização do terceiro filme, tivemos que dar uma solução difícil para a 

correspondência trocada entre os diversos migrantes (sírios, italianos e 

portugueses) com seus familiares que tinham ficado no país de origem: como o 

filme era para ser visto no Brasil, decidimos usar o português nessa escritura, o que 

nunca teria acontecido, com migrantes recém-chegados que só conheciam sua 

própria língua, bem como com seus parentes que tinham ficado no país de origem 

e que, provavelmente, só conheciam sua própria língua. Isto sem considerar que, 

neste momento – primeira metade do século XX – poucos eram os migrantes 

alfabetizados. 

A questão da língua trazida pelos migrantes e a aprendizagem da língua do país a 

que chegavam nos permitiu fazermos diversas ‘conversas’ acerca da importância 

da ‘aprendizagemensino’ da língua local. De certa maneira, a preocupação com isto 

já existia no grupo, uma vez que participamos na UERJ da Cátedra Sérgio Vieira 

de Melo, do ACNUR, organismo da ONU. A primeira ação em que um grupo da 

UERJ se inseriu a pedido da Cáritas, organismo da Igreja católica, responsável, no 

Brasil, por desenvolver ações de ajuda aos refugiados, foi exatamente a criação de 

um grupo de ensino do português13. 

Para pensar em como criar um filme acerca desta questão, partimos para a leitura 

de todos os livros do autor brasileiro de literatura Milton Hatoum. Um grupo de 

alguns estudantes, responsável por ler um dos livros, apresentava-o para todo o 

grupo de pesquisa, destacando as passagens mais importantes do que leram. 

                                                           
11“Cinema, aspirinas e urubus”  (2005), com direção de Marcelo Gomes (Brasil); “Pão e rosas” 
(2000), com direção de Ken Loach (co-produção da França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e 
Suíça); “Era o Hotel Cambridge” (2016), direção de Eliane Caffé(Brasil). 

12O filme está em fase de finalização enquanto escrevemos este artigo e, por isto, seu endereço na 
Internet não será fornecido aqui. Mas será mostrado no Congresso. 

13Este é um projeto de extensão da UERJ, cujo título oficial é “Português para Refugiados no Brasil” 
e ao qual tratamos de "português com refugiados", na preocupação que qualquer curso é tecido 
sempre com aqueles que dele participam. Sua coordenação é exercida pela ProfaDraPoliana 
Arantes, do Instituto de Letras, que conta com a colaboração do ProfDr Bruno Deusdará, também 
de Letras e da ProfaDra Ana Karina Brenner, da Faculdade de Educação. 
 

https://www.google.com.br/search?q=Marcelo+Gomes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDHPSSkrVAKzLdOz05KLtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAOWIABIyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH163J0KHVAhXHl5AKHXs9AqIQmxMIogEoATAV
https://www.google.com.br/search?q=Eliane+Caff%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExPMi63NM61VOLSz9U3yCpPLksr0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFALKwffc1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiJ-4O9r4PYAhWLS98KHQuCCtwQmxMIlAEoATAQ


Assim, pouco a pouco, fomos nos fixando, especialmente, no livro “Dois irmãos”14 

no qual as dificuldades com a língua são mais visíveis, o que traz problemas na 

escola. Essas dificuldades encontram nesse livro, segundo o percebemos no grupo, 

uma solução interessante.  

Eis um resumo do livro que pode ser encontrado em 

https://www.topleituras.com/livros/dois-irmaos-b96e 

Onze anos depois da publicação de “Relato de um certo Oriente”, 
Milton Hatoum retoma os temas do drama familiar e da casa que se 
desfaz. “Dois irmãos” é a história de como se constroem as 
relações de identidade e diferença numa família em crise. O enredo 
desta vez tem como centro a história de dois irmãos gêmeos - 
Yaqub e Omar - e suas relações com a mãe, o pai e a irmã. Moram 
na mesma casa Domingas, empregada da família, e seu filho. Esse 
menino - o filho da empregada - narra, trinta anos depois, os dramas 
que testemunhou calado. Buscando a identidade de seu pai entre 
os homens da casa, ele tenta reconstruir os cacos do passado, ora 
como testemunha, ora como quem ouviu e guardou, mudo, as 
histórias dos outros. Do seu canto, ele vê personagens que se 
entregam ao incesto, à vingança, à paixão desmesurada. O lugar 
da família se estende ao espaço de Manaus, o porto à margem do 
rio Negro: a cidade e o rio, metáforas das ruínas e da passagem do 
tempo, acompanham o andamento do drama familiar. 

 

Continuando, este resumo, indicamos que no enredo do livro, a narrativa de tessitura de 

identidades, especialmente, as dos irmãos gêmeos, é retratada pelo autor através de 

aguçada perspectiva de desbravamento das miúdas desventuras, dramas e prazeres 

cotidianos. É a partir das tramas cotidianas que ele resolve mostrar como dois irmãos 

gêmeos podem se tornar seres humanos bem distintos, já que os encontros que têm com 

outros seres humanos são formativos e duas pessoas não possuem, nunca, a mesma 

história, sobretudo porque foram enredados através de multiplicidades e potências 

diversas, a partir dos distintos emaranhados dos ‘espaçostempos’ dos quais participam e 

que criam. Nas palavras do autor, a vida se dá através de “histórias que se cruzavam, vidas 

em trânsito, um vaivém de vozes que constatam um pouco de tudo” (HATOUM, 2006, p. 

38).  

Assim, quando as brigas entre os irmãos chegam quase ao fratricídio, o pai dos rapazes 

decide enviar um deles ao Líbano junto a sua família original, dentro da qual Yaqub se 

transforma em um pastor de ovelhas. Nessa estadia, ele aprende o árabe como língua e 

                                                           
14Prêmio Jabuti (o mais importante do Brasil) de 2001 de Melhor Romance. 

 

https://www.topleituras.com/livros/dois-irmaos-b96e


praticamente se esquece do português. Essa permanência no Líbano, no entanto, é 

permeada de mistério, pois ele volta muito mudado, carregando traumas invisibilizados 

pelo silêncio, mas presente nos gestos e no jeito acanhado e tímido de Yaqub. Assim, 

quando de sua volta a Manaus e indo para a escola, como não sabe falar e escrever direito 

o português ele é colocado em uma turma de menos idade que ele, o que é motivo de 

zombarias. Como escreve o autor: “tinha vergonha de falar: trocava o pê pelo bê (Não 

bosso, babai! Buxa vida!), e era alvo de chacota dos colegas e de certos mestres que o 

tinham como um rapaz rude” (HATOUM, 2006: 24). Buscando sair desta confusão, Yaqub 

se volta para a aprendizagem das matemáticas, linguagem também ela, mas com símbolos 

mais gerais – podendo ser entendidos por todos. Com isto, ele avança na escola e acaba 

indo, em S. Paulo, completar o curso, se torna professor e entra para a Universidade de 

São Paulo para se “tornar doutor” (engenheiro), como fala a sua mãe Zana, no romance. 

Em torno dessa questão da língua, organizamos o argumento de nosso quarto filme do 

grupo de pesquisa e trabalhamos o roteiro a ser desenvolvido, a partir do romance. Neles 

– argumento e roteiro – trabalhamos a história dos dois irmãos nas suas relações com a 

escola na cidade de Manaus, o deslocamento espacial de um deles, buscando 

compreender a questão da aprendizagem da língua local para os migrantes que chegam a 

um país estranho. 

Esclarecemos que nosso grande objetivo, nesta pesquisa, é buscar compreender e criar 

artefatos que permitam a mediação entre os processos culturais - que surgem com a 

chegada dos migrantes e nas relações desses com os habitantes locais - e os processos 

curriculares, uma vez que, por legislação existente no Brasil, as crianças e jovens são 

imediatamente matriculados em escolas 

Desse modo, as possibilidades de aprendizagem da língua local foi se mostrando – no 

desenvolvimento da pesquisa – como movimento a ser pensado, caracterizado e 

analisado. A criação de um filme que permitisse a compreensão da necessidade da 

aprendizagem da língua nos pareceu, assim, indispensável. 

Entendemos que este filme, junto com os outros já feitos e que foram indicados, que tratam 

das questões de vivência dos migrantes, pode ser entendido como material central para 

processos de mediação possível para a compreensão do acontecimento ‘migração’15, na 

complexidade. 

                                                           
15Entendemos que o agudo problema que tratamos tem recebido inúmeras outras denominações, 
entre elas, refúgio, pelo organismo oficial da ONU (ACNUR) que indica, muito corretamente, que a 
questão é como dar melhores condições de recebimento daqueles que se movimentam, em cada 
país que os recebem. Decidimos, no entanto, tratar dessa questão com este nome mais genérico e 
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